
مز/تنامعةحا-/!/"!؟عقيصجلة

0003برنجا(1)عد!،01)صجلد

يانتهموفىالآاباءتاويخ

التوراةمك!ادونظريةضوءفينقديةرؤية

هويديمحمودأحمدد/

مقدمة

نحتلفعلىوذلك،القديمالعهدنقادعندكبيرةأهميةالتوراةدراسةتحتل

ويعود.التاريخيأوالدينيأوايأدبي(واللغويالبحثلمواء،البحثمستويات

دراسةفيالتشعبهذاوأدى.ايوراةتحتلهاالتيالدينيةالقيمةإلىأسال!اذلك

ماأ!ييةالاتجاهاتهذهأهمومن،النقديةالدراساتوتشعبتعددإلىالتورأة

بقيةعليهتقومالذيالأساسالاتجاههذاويعد"،المصدريالنقد11باسميعرف

العصرفيظهرتالتيالنقلىيةالاتجاهأتأقلىممنأنهكما.النقديةالاتجاهات

،التوراةتحتلهاالتيوالمكانةالمصادرنطريةتشغلهاالتيللمكانة،ونظراالحدلث

يفرخلالمنالآباءوديأنةلتاريخنقديةرؤيةتقديمالبحثهذافيفنحاولي

.درالمصنظريةضوءفي(55-21الإصحاحات)اليهوين

،التورأةلمكادرطبقاالآباءرواياترمصادعزأطالبحثهذامننييدفولا

لنفسوالتاريخيةالدييةالرؤىوتتناقضبلتختلفمدىأيالىفحيحوتوبيانأو

إلىأقربالمكادرحهـذهمنمكلدراهناكأنضي!!قيإلىنهدفبل.فقتلالحدث

المصادرأكثرهوالممك!درمذاوأن،وتبديل!اتحريفياقبلللتوراةالإلهيالمص-ر

التاريخية.أليالدينيةالرؤىفيسواءموضوعية

إننابل،للاباءواحدةديانةأوواحدتاري!تأمأمبأنناالتوليمكنلاهذاوعلى
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يايفم-.بخ/!لآبا.

وديأطتاريخالمكادرهذهمنممدركلوقدم،ماينةودييةتاريخيةرؤىإمأم

لنظريةالبدايةفيعرضناالهدفالذاالوعول(جل.ومنورؤاهيتفقبماالآباء

ممكادرإلىالرنشةالأربعةالمكادرتتحيمثم،الغربفيوتطزرهاالتوراةمك!أدر

مكمادرضوءفيالاباءلرواياتتحديداذلكبعدقدماثممعد؟ة.أخرىفرعية

المكونالأديةالوحداتأو،الفرعيةللممادرالتعرضح!نانحارلولم،راةالتو

فيالاباءتاريخعرضذلكبعدتاولناثمالإصحاحأت.منإصحا!كلمما

امعكادرامنمكدركلرؤيةتقديمالعرضهذأفيوتتبعناالوراةمكادرضوء

فبا،أقايوراةلمكحادرالزمنيالترتيبماالاعتبارفيوضعناوقد،الاباءياريخ

وبعد.ال!ينوتيالتفيرواضراالإلوهيميالتفعيمثم،اليهويالتفسيربتقديم

مغايرامحلكاماوسلكظ،التورأةمكادرفوءفيالآباءديانةلتقديمانتقلناذلك

خلالمنالآباءديانةمنانقدماالآباءتارقعنالحديثسلكنادـأثناءللذي

العبتادقيأل!لوبوأيضر،الإلوكيةمفث!ومثم،الإلوهيةأمماء:الايةالعاصر

فيالعناصرمذهمنعنعكركل.وهشدماالاباءزمنفيسائدةكانتالتيوالالقوس

التا!أهمفيهاأوضخاخاتمةابحثنهايةفيوعرضناانوراة.مكادرضوء

ايالية:العنامرإلىابحتوقسم.الجثهذامنإي!هأصلناتوالتيوالتوصات

ا!ضر.العكروحتىفلهاوزنعكرمنالمصادرنظرية:أولا

.التوراةمكادرفوءفيالاباءلرواياتتحديد:ثانيا

ية.نفترؤي!:راةالومكادرضوءفيالآباءتاريخ:ثالثا

نقدية.روية:الوراةممادرضوءفيالاباءديانة:رابعا

تمة.تا
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الحاضرالعصروحتىفلهاوزنعصرمنالمصادرنظرية-أولا

أ!(99+دا!3لالاك!مول-ولء4الجديدةالوثائقنظريةعلطءحدد

(jhypotheseهوبفلد)منهم:.H Hupfeld)،ريهم(.E Rihem)

A.وديلطن) Dillmann)باستثناءمعكادرثلاثةفيالتوراةمصادروغيرمم

-De)فته-دىاكتشفهالذي(Deutronomist)الئنيةمصدر Wette)

العلاثةوالمكطدر.السفرمنالأخيرةالإصحاحاتماعداالتئيةسقرداخلوحدده

(Jahwist)اليهوي:ه!الجديدةالوثائقئظريةعلطءحددهاالتيالأخرى

!أه(93ء(1!القديمةالوثائقنظريةاصحابعندنفسهوهو

11الإلوهيمياوالأقدمالإلوهيىالميكلدرثم،ولك!33+!4+ول)ء5!3(5"لأ

1(11Elohist1)!ةءمDie،)!11بالألوهيمي*أوالأحدثوالألوهيم

(Die jOngre Elohist)-واللذان-قيمنإلجنذلكإلىاشاروقد

منذفأصبح1(.)القديمةالوثائقنظريةأصحابعندالإلوهيميالمصدريقابلان

حجمهافيتقلأوتزدادللتوراةأساسيةمصادرأربعةعنالحدشاالعكرذلك

القديم.العهدنقادمنناقدكلواتجأهلرؤيةطبقا

حجمتفرالراهنالوقتوحتىعشرالتاسعالترنمنالثانيابكعفومنذ

قبلمنموجودةتكنلمجديدةةخطوالمصادربحتوتقدمالممادرمذهومسميات

جرافهينرشكارلالألمانيفقام.المصادر!عذهلزمنالتأري!نقنهيةبذلكونعني

(.K .H Grafالوثائقنظريةأصحابعدأالإلوميميروايات(بزحكبى

الوثانقنظريةاصحابعند)+ب"والإلوهيمي11أ11صيميالإلىأي(القديمة

اختلافاتبينهماروجد،القانونيةوالمادة،الروانيةالمادةبينفهوميز(الجديدة

تفاصيلهفييوازيتأريخياإطاراتثملالقانونيةالمادةأنووجد2(.)جوهرية

أصحابوكذلك،القديمةالوثائقنظيةأصحابعداليهويالمكدرأحداث
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علىفأطلق،الأحداثلهذهالمعالجةاسلوبفياخلافمعالجديدةالوثائه!نظرية

!ماعرفتكماأو(Priesterschrift)الكهنةتوراةالقانويةالروايات

3)داكاالكهنرت!)9119المكدرباسمبعد ) Priesterliche)!!هناواص

،الجديدةالوثائقنظريةأمحابعند"ب*الإلوهيمىالمصدريوازيالمصدر

فقظ.الإلوهيميالممدرباسمب"11الالوهيميالممعدرالحينذلكمنذوعرف

قوانينانإلىأشارهنول(1.ءReuR8104-1918)رويسويعد

تاريخفيجديدةصورةحققربذلك.تدويها)4(زمنفيمتأخرةالطقوس

.()منيماأحدث،والمزاصرالقانونمناقدمالأنجياءاسفارانوهيإلمرائيل

بصفةوالتوراةعامةبمفةالقديمالعهديأسفارايأدبيالتاريخبحثتقدموهكذا

ثلاثةروي!برؤيةتاثروقد.التوراةلم!درالأريخالحصوصوجهوعلى(خاصة

للا(ellahusen)وفلهاوزن(Kuenen)وكويننجراف:همالاحثينهن

ممادرزمنوتحديدالأدبتاريخبقكيةكعيرا.واهتمواالرأيهذارطوروا

عكسوذلكالتورأةمصادراحدثهوالكهنوتيالمصدرأنفبرهنوا)6(.الوراة

وقد.التورأةمصادرأحدثهوالتتويالمكحدرانيرىكانالذيفته-دىرؤية

والقربانالربعبادةأماكنمعرفةعلى-قلهاوزنخاصة-ذلكفياعتمدوا

،الوراةمصادرأقدماليهويأن.وأظهروا)7(واللاولنالكهنةووضعوايأعياد

فترةإلىينتميبليهوهديانةتاريخبدأيةفييوضعأنلايمكنالكهنوتيوأن

)8(.مأخرة

اليهوي:التاليالتر!اوفقتوضعالمصادرانيست!جالرؤيةهذهضوءوعلى

فيوالثافي،التاسعالقرنفيللاولوأرخ.الكهنوتىثمالتثنوي،الإلوهيمي

9(.وقد).ب()قاتم!ع!القرنفيوالرأبعالسابعالقرنفي،والثالثالامنالقرن
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واورلي(E.Konig):كونجمثلالباحثينبعضالرايهذاخألف

(.K OreIJi)واشتراك(Strack)مصادرأقدمالإلوهيميفجعلواوغيرهم

.ب(ق512).حواليلهفأرخواجدامتقدمةتاريخيةفترةفيلهوارخواالتوراة

الفترةخلالالتثنويوالمكحدرق.ب().5.1حواليالييويجعلواكما

ووأفق1(.).ب(ق95)5حواليالكينوت!والمحدر(.ب?07-655)0

امرين:فياخلافمع(Baudissen)وبوديسنديلمانالرأيهذاعلى

بالتحديديتعلقالأمرتالثا،الحنويمناحدثالكهنوقيجررانهماالأول

واليوي85(59-.)0بينللإلوهيميفأرخراالمصادرمنمصدرلكلالزمني

-056)الثنويواخيرأ7(..8-50)والكهنوتي75(.8-05)بين

ناأوضجالذيكوفمانحزقيالرؤيةنجدالآراءهذهوعكس)11(.(623

.المصادر)13(أقدمقضيةبعدتحسمولم)12(.ايورأةمصادرأقدمالكهنوني

.فلهاوزن-كوين-جرافنظريةبعدجديدةخطوةالمصادربحثتطورثم

!نمصدركلداخلومزواحدةعلىالممادرمنممدركلدراسةدالنظفبدأ

R.مميند)ردولففنجد.طبقاتعدة Smend)بتقسيمهاةرلىاالخطوةبدأ

،يهوهالالوهيةالممنيماكلايستخدمم!تقلينمكدرينإلىالييويالمصدر

ذلكمنذالحدلمجاوأمبخ2.له()بالرلزوالثاني،.ل(1)بالرمزللاولورمز

ثموالثويوالإلوهيميواليهوي"11111112الييويكعيمكحادرخمسةعنالحين

ايسفلتأوتومنهمالنقادمنالعديدالرأيهذاتبنىوقدإ"ا(.الكهنوتي

ورمز(Laienquelte)المكسطلحاستخدمالذي(Ottoا!أ"أء(4)

فقط.اليهوياليهههـي"112وجعل11111اليث!ويللمكدرإلثارة()طبالرمزلذلك

.:12)"1(الأولالملودسفرحتىوالإلوهيمىاليهويتتبعيمكنأنهوأضاث

http://kotob.has.it



المصدرامتماماتعنبالطقوساهمامهفييحلفالجديدالمكعدرهذاانإلىوأشار

Georg)فوررجيورجأنغر.)16(الكهنوتي Fohrer)،وسيمبزون

(Simpson)الجديدالممدرهذاعلىتسيطرالتيالبدويةالحماتبسبب

المعحدراي(Nomadenquelle)اخمارا)*(بالرمزلهرمزا

وفوررأيسفلتطورهاوالتيمميدرؤيةعنمستقلةرؤيةوفي)17(.البدوي

أطلقجديدمعكدرإلىيشير(Morgenstern)مورجنثتيرننجدوسيمبزون

جنوبنتاجالمكحدرهذاأنموضحا)5(بالرمزإليهأء5(ورمز3)عليه

R.)فايفرروبرتالرايلنفسوتوصل.فل!طين)18( .H Pfeifferوأطلهق)

Kenite)عليه Source)91(بالرمز)!ا(المكدرلهذاررمز(.

بعيدينمصدرينإلىاليهويالمكدرتقشمإلىيميلونالنقادانهذامنيستنج

التوراةمصادراقدمالجديدالمصدرهذاوأنالدييةالرؤىفيالاخرعنالواحد

فلسطين.فياستقرارهموقبلالمحراءفيإسرانيلبنيتجوالعصرإلىيعودلأنه

مناتنواالذينومناليهويالممدروحدةعنيدافعمننجدالرؤيةهذهومقابل

2)هولشرالرأي )( Holscher).

ذلكحدثاليهويالمصدرداخلطبقاتعدةبينالنقادميزأنحدثوكما

رمزلمكلدرينالإلوهيميالميكطرتتكسيمبروكشفاقزج.الورأةمصادرلبقية

لهيرمزوالآنيالثماليةالمملكةنتاجالمصدرهذأأنموضحابالرمز..أءا"للأول

المملكةسقوطبعديهودافيالإضافاتطريقعنوتشكلء.ه0.2بالرمز

رفضهاوالتيالتكميليةالتاريةإلىثانيةمرةالعودةيعنيوهذأ)21(.الشثاله

.المصدرنظريةمحلهاوحلتالنتكادمنالعديد

المميزةبألسمةطويلزمنمنذالاعتراثتمفقدالكهنوت!للمصدروبالن!بة
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للقانونالمعقدةالتدريجةبالنثأةمأيتعلقإلىفلهاوزناشارفقدالتركيبلهذا

(Grundألماشةروأيةمنمكونالمصدرهذاأنالكينوتي.وأوضج

(erzahlungوررايةلهاورمز)ثانويةثانيةبالرمز)95Se- kunddren)

(Aj'Erweiterung;لها)رأدفونوجدذلكوبعد.)22(بالرمز)50
(G.Von Rad)،سلسلتانوأنهامأخرةإضافاتتخملالأساسيةالراويةأن

ومي(P)!:بواكنيةالأقدموهي(PA)ب:للأولىرمزمتوازيتان

.(32)ثحداةا

المركبالرثشةالممطدرعلىقاصرايعدلمالنقدعلماءعندالحدلمحاانيتضج

فرعيةممادرعنالحديثأيفاكافيايعدولمكثيراالبحثتطوربل،التورأةمنها

منهاالمركبالمصدرمنمناتعنالحدشااصبحبل.الرئيسةالممادردأخل

كلمةكلبل،المعكادرمنالعديدالواحدةالفقرةت!عملكثيرةفأجانا،الوراة

ضياعالاولالمقامفييعنيوهذا.الآخر)24(عننحتلفمصدرإلىتن!افييا

ثم،الأصلىالنسإلىأقربقديمةوثائقبقايافقطوجدتوأنهالأصلىالنص

هذهتدوينبدأنوسليطداودمملكةعصرفيالعبريالأدبتدوينبدأعندما

صورتهافيالتوراةلنافعظيرت،والدينيةالتاريخيةلرؤيتهطقاكلوتنقيحهاالزثائهق

مذعديدةوعكورنحتلفةبياتالىتعودالتيالمصادرمنعددمنمربهةاطلية

.راةللضالنهائ!الإقرأروخىالتدوينبداية

التوراةمكادرضوءفيالآبأءروايأتتحديد-ثانيا

لدراسةالأساسيالمكل!درالتكوينسفرمن(أ-.ه)2الإصحاحاتتمثل

التكوينسفرأنوبما.(سفويوويعقوبوإسحاق)إبراهيمالآباءوديأنةتاريخ

نقادويتفق،التوراةمعصادرنظريةوتطورتعليهبنيتالذيايأل!اسيعد

.والإلوهيميالييويالمكحادرمنموادتتت!ملالسفرروأياتأنالعيدالقديم
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الرنيةالممادرهذهضوءفيالاباءلرواياتعرضامنانقدمفسوفوالكهنوتي

الرئيحة.المكادرهذهعنالمبثقةالنكرعيةالممطدرعنللحديثنتطرقولن

لأنهاالنقادبينالاخلافإلىنتطرقولنجرافتقيمعلىهنانقتكعرولوف

هذهفيهاتظهرالتيالمصادربعضإلىالقارئمخيلوسوفضئيلةاختلافات

2(.)الاختلالات

A(:21-5أ:21)وإلطعيل-إبراروايةا-

أرضلزكإبراهيمبدعوة9(6-،14أ-ا:)2يهويةبروايةالقعكحةتبدا

إلىإبرايمتجوالعنالحديثالييههـييواصلثمإيلوبيتشكيمفيرتجوالهابائه

إبراهمإثمتبريراليهوييبرزوها2(،.أ-.:ا2)للختلرسارةوتعرضمصر

امرأته.كمذهيقولونأنهمالممريونرآكإذافيكون!هاديمهالهدفانعلى

مننفسيوتحيابكخيرلييكون.اختىإنكقولي.ويعتبقونكفيقتلونني

-ب4)كينوتيةروايةالروأيتينهاتينبينريفصل12-13!:ا2)+اجلك

ولوطسارةومرافقةحارانمنخروجهوقتإبراهيمعمرعلىركزته(

26
(.)له

عن(أ-318،أأا-5،7-ا)يهويةرواية)13(الإصحاحويتناول

وإقامة،شرقاطلووأستطانإبراميمعنلوطاكزالثم،معرمنإبراهيمعودة

فتنعب12(،اب1)6،الفقرات.أماللربمذبجوبناءحبرونفيإبراهيم

اعتزاله!ثاإلىأدىممالأملاكهماالأرضاستعابعلىموتوضحالكهنوتيللمكدر

بانباقبلمنذكرتالتي-كنعانفيإبراكميمسكنإلىوايإشارةاةخراعنالواحلى

)27(.لمدرمفيولوط-(كهنوتي21:5)إبراهيمغربةأرض

شنعارملوكوريئحدثتحربعنكفوتةروايةفي1()4الإصحاحويعرض

وبالعوصبوييموأدمةوعمورةسدومملوكضد،وجوييموعيلاموألاسار
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الجلإلىالباقينوهروب،وعمورةسدومملكيهروبعنالروايةرذمرد

لوطاوخلصفنهعنهىالعبرانيلأبرامالأمرك!ذاووصل،الأسرفيلوطرسقوط

كانالذيشاليمملكقصادملكيذلكبعدباركهثم.وأملاكهواسزجعه

.28()العليلتةكاها

والإلوهيمياييويالممدرينمنمربهةروايةفهو)15(الإصحاحأما

أ،)أالإلوهيميةالروايةفتدأ.بالذريةالوعدويتاولبينهماالفمليصعب

I1-(،112،،5أ،3ب2 T)إبراهيموتأكيدالرؤيافيلإبراهيمالرببخطاب

دأنيؤىالربلكن،الدمثقيأليعازأريهوارثوأن،نسلايعطهلمالربأن

فيإبراهمنسلغربةعنالحديثذلكوتبع،السماءنجومكعددنسللهسيكون

اليودزالروايةأما.لهالربحددهالذيالمكانإلىعودتهمثملهمليستارض

،1-4،2ب،3،أ2،اب:15) 1 Yالرببمعاونهفتبدا،(2.ا-7،اب

الربوينفي،لهبيتابنوارئهوانالمحاعدةيهفيةعنإبراهيموسؤاللإبراهيم

بأرضالوعدإلىثايةمرةالإثارةثمشخصيامنهيكونوارثهأنمؤكداذلك

.)92(ذلكوعلامةكنعان

وطردهامنهالعارايغيرةثمهاجرمنأبرامزواجقكة)16(الإصحاحوفي

-2،اب)يهويةالأولى.روايينمنمركبوالإصحاح.ومولودهأمى

الدخولإبراهيممنسارايوطلبالممكعريةابريةإلىبالإشارةتبدأ4-14(

رإذلالهاإبراهيممنهاجربحملعلمهابعدسارايغيرةعنالحديثثم،عليها

إيا!اووعدهمعياالربملأ"كحديثذلكوقي.وجيثامنهاجروهروبلهاجر

كهنوتيةروأيةألانيةوالروأية.ومفاتهلردالموتسميةوإخبارهاالنسلبكثرة

فقطوتشمل.السابقةالقمكةعنكثيرةتفاصلتذكرلم،أ-16(35،،أأ)

ميلادإلىالإشارةثم،لأبرامالمصريةجارتياومنحهاسارايعقمإلىالإشارة
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.)03(إمماعيلميلادعندأبرامعمكروتحديد،الاسمبهذالهأييهوتسميةإمماعيل

فتدأ.لابراهيمالربعهدعنك!نوتيةرواية)17(الاصحاجريشمل

الوعديشملوالذيالربعهدإلىالإشارةثملأبرامالإلهيبالظهورالرواية

إلىابرامالاسموتغيير،كنعانأرضأيغربئأرضبامتلاكوالوعدبالذرية

وكلإبراهيمخانكانثم،سارةإلىسارايالاسمتغييروكذلك،إبراهم

مباركةعنالحد!االإصحاحوكل.العهدذلكعلامةوالمبتافيبيتهرجال

نحلفييتحققالعهدوأننعلمنيالهسيكونبأنإبراميمووعد،سارةالرب

.()31هاجرمنذريتهفيوليسسارةمنإبراهيم

'1(9)91:باستتاء-أليهويللمصدريتميان91(-)18والإصحاحان

-أ:18)لىالأو:روايتينايإصحاحانويشمل،الكهنوتيللممدرتن!شاالتي

منإبراهيمووساطةلإبراهمالربظهوروكذلكالملكينزيارةعن92:28(

لوطعنتتحدث38(03-)92:الثانيةالرواية.(ماسدومدمارثمسدومأجل

rv

.()بينيموماحدثوابختيه

جرارفيإبراهيمغربةإلىالإشارةتشملإلوهيميةرواية2().رالإصحاح

()12الإصحاحفيحدثوكما.ومكركنعانفيغربتهبعدالعالثةالغربةوهى

إلىأدلةبمجئهناالقكةتتميز.لكنهنافعلكذلكأخهأنهاسارةعنوقأل

ابراهيمبأنالإلثارةثم،أبيمالكوبينينهحواروثوحلىالحلمفيأبيمالك

33

)(.في

إسحاقميلادحولتدور2(؟أ-!الاولى:روايين)21(الإصحاحويتنأول

وعدتحقيهقحول(أ1،2)يهويعسمرمنمركبةوه!،وإمماعيلهاجروإبعاد

-ه(ب2)كينوقيوعنصر.لهماأبنبميلادوالإخباروسارةلإبراهيمالرب
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وعمر،وخانهإبراهيمقبلمنالمولودتسمةيذكراليهويفيوردلماتكملة

طلبإلىيثر21(6-)إلوهيميعمكرواخيرا.إسحاقملادحينإبراهيم

يشرثمالأمربدايةفيإبراهيماشجابةوعدموابنهاماجرطردإبرأميممنسارة

القك!ةالنصوتابع.إلهياأمراكانلوكماالحدثليبدوأدلةتدخلإلىالنص

وإنقاذهاالاأفةملاكوظيههـرسعبخرفيتيههاثملهأجرإبراهيمفعلهالذيوالعمل

الررايةأما.المصكرياتمنلإمماعيلزوجةواتخاذهافارانبريةفيسبهاهاحتى

r4)أكنية - Y)Yوالتي)33(بأستتاءالإلوهيميللمكدرجميعهاوتنسب.

فتوفححالروايةبقية.وأمالبمبنرعندميثاق(بيمالكمعإبراهيمقطعحولتدور

منحالمعاهدةهذهعلامة.وكاشاعليهاوماترتجاوأسبابهاالمعاهدةهذهتفاعيل

.)34(وبقراغنمالأبيمالكإبراهيم

ادمص!رينمنمركبوالإصحاح.الذبيجقكةعن)22(الإصحاجويخبرنا

وهي،الإلوهميللمصدرتخشا(91(141_)فالعباراتوالإلوهيمياليهوي

وذ!ابهماالأبلأمرمطعاكانالابنأنوكيفالذبيجقك!ةعنبوضوحتخبرنا

ملاكيظهرا،بنلذبجالاستعداداتعملربعد،اللةحددهالذيالمكانالىسويا

وأخيرا،لايهالمطيعألابنوأيف!االلةمناتئفالأبلإنقاذكبث!ومعهالرب

للمصدرفتشبأ()-5A)العباراتوأما.لمبعبئرإلىمعهومنإبرأميمعودة

أرضميراثروعدالذريةوعدوتأكيدلإبراهيمالربماركةتؤكدوالتيالهوي

وتشملللإمحاجالرئي!بالموضوعلاتتعلقجديدةروايةنجدثم.الأعداء

بمواليدإبراهيمبإنجارخاصةوه!،للييمةهـيأيفاوتنسب2(4-02)العبارات

.3()روومةودمريتهملكةزوجتهمنناحورأخيه

علىالقاصويركزسارةوفاةعنتتحدثكهنوتيةرواية)23(عحاحوأل!

القاصويظهر،فيدنختالذيوالمكانوفاتفاومكان،وفات!هاعندلسارةعمر
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نأليؤكد(نالحيثيو)أيحثبنيمنضعالمووسكانإبراهمبينالحوارأكعمية

يقبلهولمالقبراشترىإبرأهيمانوكيف،لإبراهيمملكابعدتكنلمحبرون

.)36(هدية

فيوض!!.رفقةهوالأساسوموضوعه.يهويةرواية)24(الإعحاحرأما

أرعقمنزوجةإسحاقيجارأنبيهعيدكبيرمنإبراهمطلبالإصحاح

لهيذلللموفالربأنلبدهموضحا.الكنعافيفيبناتمنيزوجهوألاعشرته

بيتعبيدكبيرخروجمنذالموضوعهذاحولالإصحاجيدوروفعلا.العقات

)37(.رفقةمنإسحاقوزواجعودتهوحتىإبراهيمعشرةإلىوذهابهإبراهيم

فييايتداخلرالتىالمتنوعةالموضوعاتمنعددا)25(الإصحاجويثمل

الهويللمصدراب(تنصب1'-6)1فالعبتارات.والكهنوتياليهويالمصدران

إبراكهـيمتمييزعلىالروايةوتوكدقطورةسريتهمنإبراهيممواليدعنتخدثو

استيطانثم،المشرقأرضإلىإسحاقعنصرفهمإنهبلقطورةابناءعنإسحاق

بموتوتخبرناكهنوتةفهي(أا-ا)7العباراتاها.رن!لحيئرعندإسحاق

ثمسارةمعدقهفيوإسحاقإمماعيلواشتراكوفاتهعندعمرهوتحديدإبراهيم

مواليدعنالحديث(17-21)تيةالكيناالروايةوتواصل.إسحاقاللةمباركة

بعدوتدأ.كا()8قومهمعدفنهثمالموتعندوعمرهإمماعيلموتثمإحماعيل

.الاباءتاريخمنجديدفكلليدأإسحاقمواليدررايةذلك

43)وعيسويعقوب-إسحاقتار--2 : 36 - 1 9 :Yo).

فتبدأ.ويعقوبعيسوملادإلىبالإشارةإبرأهيمموتبعدإسحاقتاريخيبدأ

وهذه،،؟بعوانجديدةؤزةبذكر(أ91،02،26)الكهنوتيةالرواية

رفقةامخأذهعندإسحاقلعمرالدقيقالتحديدذلكوتع"...إسحاقمواليد

المدةأنويفحح.ويعقوبعيسوولادتهاعندعمرهتحديدوكذلك،لنفسهزوجة
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اليهويةالررايةوتوضج.عاماعشرونحواليايأبناءميلادوخىالزواجمن

إسحاقصلىثمعاقراكانترفقةانإلىيعودبأنهذلكلبب(21-261)

)27اليهويةالروأيةوتابع.الابنينتسمةشبالررايةتعللكذلك،أجلهامن

بالاسمعيسوتسميةوسبب.البكوريةحولومةللمطلكنالقصة34(-

.(93)ادوم

!انe(3-)34ابىرتينباشثاءخأل!ةيهويةرواية)26(والإصحاح

امما.لأبو،المرارةجلبالحيظتمنعيسوزواجأنوتظهرانالكهنوت!للممدر

وتعرضجرارفيإسحاقتغربعنتتحدثيهويةروايةقلناكماالاصحاحبقية

-)1جرارملكايمالكمنإبرا!مزوجةلسارةحدثكماتماماللخطررفقة

حولأبيمالكوعبيدإسحاقبينالنزاع)العباراتتظيرثم.ا(ا

،لملامعهدلهيقطعأنمنهطلبأبيمالك(نحتىإسحاققوةوتزايدابهابار

(.ث)القح!مثمالأكلالعهدهذاعلامةوكانت

وه!،)25(الإصحاجفيبداتالتيالبكوريةقعكعة)27(الإصحاجويتابع

1405-11،2)البأرات.ينسبوالإلوك!يميالييمويالمكمدرينبينموزع!هنا

(54-3235،-27،92-52،42،أأ51،41،51،17،8-

عيعوابئودعوتهإلحاقشيخوخةعنبالحديثوتدأ.اليهويالمحدرإلى

هويسرعأنعلىيعقوب!ثجعالكلاممذأرفقةوت!مع.طعامالهليجهز

هذهحبكالييويةالروايةوتابع.الأبماركةعلىليحملالطعامويحكر

عيسواخيهثيابوتعيهه،الأموتجيزهماالماعزمنبالجديينيعقوبفيأتيالرواية

السرعةعنإسحاقفتساءلعليهودخل،لابيهليقدمياالأطعمةأعطتهثمليرتدييا

يسالإسحاقلكن.الرببمساعدةتمذلكأنيعقوبفيجيبه،.المهمةإنجازفي

بألإيجابالابنفيجبه،)1؟عيحوابنيأنتهل،وشال":المتشككسوال
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الأبويدهشعشويأتيالمباركةفأنوبعد.ماريههتمتحتىمنهويتقدم

ضدعيوبحقدالأخوينديئالعداوةوتدأأخيهبمكرابنهالابيخبرثم.ذلكمن

بالهربيعتزبفتأمربالامررفقةتعلمثم،أخيهقتليقررحتىفعلةبسبأيخه

،13-11،ب4،ب1)الإلوهيميةالرواية(ما.حارانفيلابانخالهعند

اليهويةللروايةمكملةفهي34(-23،2833،-9121،ب،1618،

قبلمنالمدبرالحيلةواسلوب،أمرهاكتشاتمنيعقوبفخومدىتثي!رلبه!ا

دخولبعدالأمراكتشفوعندما.إلحاققبلمنالأمراكتشافوصعوبةايام

.()مرةصرخةعيسووصرخايأبارتعدالحتيقيعيسو

-)1كهنوتيةروايةالأولى،أساشتينرواتينمنيتكون)28(والإصحاج

ألاوأمرهإيأهيعقوبوماركةارامفدانإلىبعقوبإرسالحولوتدور،9(

وبذلك.أمهرفقهأخيلابانعندمنآرامفدانمنبلالكنعانيينبناتهنيروج

محلةمنوتزوجفذهبإسحاقعينيفيقحالحيظتمنزواجهانعيسوعلم

ومي،إيلبيتفييعقوبحلمحولفتدورالثانيةالروايةاما.إمماعيلبنت

ميميإلووالآخر،(61،91-01،13)ي!هويأحدهماعنهرينمنمركبة

حارانإلىيعقوبتوجهعنبالحديثوتدأ22(-11-12،18،52)

،(إلوكميمي)حلمورؤيتهالموضعذلكفيونومهالشمسغيابثم،(يي!وي)

ثمةبعدهمنونلهنمي!اباتالتيالأرضبمنحهلهعدالووتايهدالربظهورثم

إيلبيتاسمالمكانعلىوأطلقالمومحفعهذافيالربوجودوتأكدهاستيقاظه

بأننذرجـللربثمعموداالموضعهذافيوأقامالكعباجفيقامثم،(يموي)

أبيهبيتإلىبسلاموعادطريذ!فيالربحفظهإذاللربيتاالعمودهذايكون

.(اث2)(ه!هىلو!)

وصولحولتدورالأولى،أساسيذرواياتثلاث)92(الإمحاحوكل

http://kotob.has.it



،1()العبارةباستثناءييويةروايةوهي((14_1)،لابانعنديعقوب

والرواية.وراحيللينهابتهاجلمنللابانيعقوبخدمةحولتدوروالثانية

ويوضج(3.،أ28-23،52-1)5إلوهيمياحدمما:عنهعرينمنمركبة

ثم،إياهلابانخداعبعدأولاليئهمنوزواجهيعقوبخدمةعمليةالعنصرهذا

،(92،ب4،228)كهنوتيوالثاني(راجلمنللزواجئايةمرةخدمه

اما.راحيلجاريةبلهةوكذلكلينةجاريةزلفةيعقوبلابانمنحعنويتحدث

ليئةمنيعقوب(بناءميلادعنتتحدثيهويةرواية35(-31)الثالعةالرواية

.)3"(ايأبناءتسميةوتعليل

!24-1)الفقراتيئملالأولموضوعينفيتناول)03(الإصحاحأما

الممدرينمنمركبةالفقراتوهذه،يعقوبأبناءبقيةعنالحدشامابعةوه!

،6،-1113الإلوهيمةفالفقرات،بينهماالفصلويصعبوالإلوهيمىالييوي

ليعقوبجاريهابليةومنحهاراحيلغيرةتثرح(212،23،أ8،17-02

يعقوبابنثمليئةمنيعقوبأبناءبقيةثم،ابريةأبناءتسميةوتعليل،لهلتلد

(12،42،ب61،52-79،،5-ب)3اليهويةوالفقرات.راحيلمن

زلنكةليةمختثم،ثاياثمأولامنهوحملهابلهةعلىيعقوبدخوللذكر

أبناءملادذكريتهيوبذلك.وأشيرجادمماابنينلهوولدتليعقوبجاريتها

به.عرفالذيبألاسممنهمواحدكلتحميةو!ايعقوب

يهوية.روايةوهو(34-25)الفقراتيشملالإصحاحفيالثان!والموضوع

خدمهالمرةهذهلكنللابانيعقوبخدمةعنالابقةللروايةاستمراراوتعد

بهدفولش،ويعقوبلابانأيالطرفينثراءهناونقعك!د،الثراءبهدف

.(ث)ثالزواج

ثم،لابانمن(21-1)يعقوبكعروبرواية)31(الإصحاحويتنأول
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1-)22بيهماوالمعاهدةلابأنالهةسرقةحولوجدالهمالهلابانمتابعة : ry)

)18(الفقرةباستتاءوالإلوهي!ثيالييويللمصدرينتتميالاصحاحرفقرات

للممدرفتنسبابيهإسحاقإلىليعودمقتياتهيعقوبجمععنتتحدثوالق

الفقراتباشثناءالإلوهيميللمصدرتعودالاصحاحفقراتبقية.واماالكه!نوتي

.وتظهر(ث!اليهويللمك!درفتعود(-11553،،1،3،52،27،6448)

هربه،علىلإسحاقلابانوعاب،الربمنأمربأنهيعقوبرجوعفرار

مربأنفيظهرالإلوهيميالمصدرأما.بينهماالعيدعلىشاهدةالرجمةواعتار

إلىللعودةودعوته،لهإيلالالهظيورثم،بيعقوبلابانغدرنتيجةكانيعتوب

ألاوأمرهالحلمفيللاباناللةظهريعقوبهروبخبرمعرفةبعدويلادهأرض

.(ث)6لابانالهةسرقةحولينيماحوأريدورثمليعقوبلئرايفعل

-)4فالفقرات.ابائهأرضإلىيعقوبعودةرواية)32(الإصحاجويتابع

منيعقوبخوفمدىوتظير،عيسوللقاءالإعدأدعنتتحدث-ييوية-أأ4

الأسلوبفتوض!!22(-ب341،-)1هيميةالإلوالفترات.وأمااللقاءهذا

وبقية.لهالهدايابتقديموذلك،غيسورضانيللمحارلةيعقوباتبعهالذي

الاسموتغيير،فنوئيلالموضعوتسميةيعقوبصراعقكحةعنيتحدثالإصحاح

أليهويللمصدرتعود33(-25)مجملهافيوالقصةإسرائيلإلىيعقوبمن

في.رجلاكانيعقوبمكصارعأنتشيرالتي-إلوهيمية-(')4الفقرةباستثناء

.)47(يهوهكانليقوبالمعكارعأناليهويةالررايةمنيفيمحين

اليهويةالروايةفتثلميرعيسومعبيعقزلقاءقححةفيتابع33()الإصحاحأما

عيسووعودةبييمماالممكطلحةوتنطهر-إلوهيميةب(1)1بالمتاء-(1-16)

"عبرشكيمإلىيعقوبعودةعنتتحلىث(52أ-7)الفقراتأما،سعيرإلى

للم!كدرتعودتسميتهاوسببسكوتعنتتحدثالتي(71)والفقرةسكوت
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(.ث8)الإلوميميللمعكدردفتعوالع!اراتبقيةأمأ،يايي!و

حمورابنوشكيملينةابنةدينةعنتتحدثإلوهميةرواية34()والإصحاح

يعقوبونكرانالحويينمنالتخلصواسلوبفيياوقعتالتيالزناوق!ةالحوى

.(9")يولاكعونفعلهالذيالفعلثمذا

روايةA(-1)إيل!افييعقوبوجودقكمة)35(الإصحاجويتاول

والأكيدإسانيا!إلىيعقوبألاسموتةجرومباريههلهاللةظيههـرثمالوكميمية.

2-61وأما)،كهنوتةرواية(51-)9والأرضالذريةوعدعلى 5 ، 1 Aفيي)

(92-23)كهنوتيةروايترثم.راحيلووفاةبخيامينميلادتذكرإلوكيميةرواية

خبرذكرئمبأبيهولقانهوعودتهواطريتينزوجيهمنيعقوببنيإحماءعن

ثم.اليهويللممدرفتنسب(22-21!91)العبارات.راماالحاقمه.ت

43(-35،54أ-)فالفقرات،)36(الإصحاجفيعيويأبناءإحمكحاءفير

للممدرفنب(93-)31العباراتأماالكهنوتى،للمصدرتنسبفتيعهاو

.().المرائلفيملكيةوجودقبلأدومبملوكوتخبرنأالإلوهيمي

(55-37)يوسفقصة-3

الاباءاغترابوعدتمثلفدايتهاالآبأءتاريخفيكبيرةأهيثيةيوسفق!كحةتمثل

الربوعدتحقية!وبدايةالاغترابمذانهايةتمثلونمايتها،عامأربعمائةلمدة

لتعليلراةالتومكادررؤىاختلافالتاليايحليلويبين.كنعانأرضبامتلاك

الأحداثمنالعديد

فيبدأ.يوسفلاخيهميعقوبأبخاءغيرةبواعثيتاول(TV)فالإصحاح

وتنسب(21-1)مواليدهوذكركنعانيخايعقوبسكنإلىبالإشارةالإصحاح

اولهما:الغيرةلهذهسببينتظهر1(5-ب)2العباراتأما.الكهنوت!للمصدر

وثأنيهما،إلوكميميةروايةوه!(4-3)أخوتهمنأكثرليوسفيعتوبحب
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آخرسبباتقدم-المصدرلنقىتنسبوالتي-1(0-4)العباراتلييوجد

أسلوبيوضحالإصحاجوبقية.يوسفيراهااليالأحلاملييتمثلللغرة

بثإلىتشير-117)1والعبارات.ممكرإلىوصلحتىيوسفهنالتخلص

باشثناء-ييويةروايةوهي.الغنميرعونالذينالأبناءأخبارلمعرفةبالابنايأرب

فنجديوسفمنالتخلصكيفيةعنالحديثذلكبعدويدأ.-ب311،14

،'18،36)الالوهيميةالررية -"1 - 28 ، 1Y)لكنللقتلحيلةإلىتشير

أخذهحتىفيهواستمر،البئرفيرإلقاؤهبلدماءسقكعدممنىرأوبينطلب

نفسهاالروايةوتناقض،ممرإلىبهجاءواالذينللإسصاعيليينوباعوهالمديانيون

اليهويةالروايةأما.مصرفرعونثرطلرثشباعوهالذينهمالمديانيينأنفتذكر

قتلهقررواأنيمإلىتثير(1)(191-21،23-27،31-35

فارغة،بئرفيطرحهوتممنهميهوذاأنقذهلكن،الأبخدأعكيفيةايك!اوحددوا

أخذوارأخيراللإمماعيليينبيعهوطلبقيهمنلافالدةانهييوذالهموضجثم

يقتنعلمالأبانغير،افزسهوحشابأنايأبلإضناعالدماءفيمغمولعاقمهيكط

ابنه.فيالتعزيةقبولورفضبالحيلة

52

3)والإصحاح A)ا!منوزوأجهيهوذاقكعةيروي،()يهويةرواية

ثامارمناتخاذهثمالمرأةتلكمنيهوذأمواليدذلكبعديسردثمكنعانيرجل

موفماتالأخرابنهفزوجهانسللهيكونأندونوفأتهثمابكرلابنهزوجة

ثامارتنكرتأنفحدث.ائالثابئعلىوخشى،نسللهيكوناندونالاخر

منهاورزقيعلمأندونبثماريهوذاوزنىيهوذازوجةشوع-ابنةموتبعد

.وزارحفارصبابنيه

فتنب(أ61،7باسثنأء-(3)ييويةرراية93()الاصحاحركذلك

مناشتراهالشرطرنش!أنإلىبالإشارةالإصحاحليبدا-الإلوهيميللممدر
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ووضعيوسفمعفرعونزوجةروايةايرصحاحبمهيحكى.ثمالإمماعييين

بسببها.السجنفيسفيو

(ب5(ب3،ب)1باسنناء-إلوهيميةروايةفيو)45(الإصحاحأما

حلمهاالتيالأحلامتفحرعلىيوسفقدرةنويسرد(دث)-ليهويتشب

معه.السجنفيرفععيماعندزينالحظورئيسالسظةرئي!

)46(باستثناء-رواياتثلاثإلوهيميةروايةفيتناول)41(والإصحاح

فرعون(ماموقوفهعندسفيرعمرإلىتشيرلانها،()3للكهنوتيتنسبالتي

يوسفمقدرةاي4()0للإصحاحاستمراروتعد(36-1)الأولى-مكعر

ر!عتم!ز!كورر!رز.النرعونأحلامكانتالمرةهذهلكن،الأحلامتفسيرعلى

اون.كامنفارعفوط!بختمنيوسفزواجثم،مصرفرعونعديوسفمكانة

.(52-37)%الروايةعموضوهووهذأمنهايولمفأبناءذكرذلكوقي

ظهورفتذكرالأولىللروايةاستمرارافتعد(57-53)الآلثةالروايةأما

اطدثة.لهذ،يوسفمعالجةوأسلوب،مصرفيالجوعواشتداد

f)42،والإصحاحان r)مكرإلىكنعانمنسفيرةأضرحلتييقكحان

فيالأولىالرحلةلنايقدم42(فالإصحاح).المنطقةكلكلالذيالجوعبشب

لنا،وتوضحد()6لليهويتنسبفيي38(،2728،باستثناء-إلوه!ميةصياكة

وكذلك،معهمفكهموجودببب!ضعانإلىعودتهكمبعديوسفةإخوخوف

(44)الإصحاحأمأ.الايةالرحلةأثاءمعهمبنيامينإرسالمنيعقوبخوف

تنسبالتيب23،ب14باستثناء-يهويةصياغةفيالثانيةالرحلةلافيلدم

لهمأشارالإلوميميأنفيتتمثل،الرواقييئبىيئالفروقوأ!صم.(!هيميللإله

وال!ثخصيةيعقوبوالاس!مكنعانأرضذكريخبراوكرر"إسرائيلبنو11باللقب
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باييهة:ذحصتيماييويةالروايةأما،رأوبقلعخصيةكانتدةالعوبعدريةالمحو

العودةقبلالمحوريةوالشخيهةإسرافيبالشهيةبيعزيذكرفدائماالعبراني!ت

.يهوذاشخصيةكانتلمكر

إلىعودتيمقبلأخوتهمعسفيولتككةمكهلةرواية441(الإعحاحويعد

.()8اليهويللمكعدرجميعهاوتنحبأبييع

لأخوتهبنف!هيوسنىتعريفإلوكجمةروايةثي)45(الإمحاجباويكن!

الجوعبشبالهلاكمنوأيهإخرتهلإنقاذإلهيغرضبأنهلمكرقدومهرتعليله

.نفرعرنظرثيالأمرهذاوحسنلمكربالقدوملأبيهدعوتهثم،بالبلادطراالذي

عدموتوغح(9)يهويةفيي(41YAK-"11،ب11،4)الباراتأمأ

أمنيةوأخيرا،مكرإلىباعوهبأنيمأياكعموتذكيرهإخوتهأمامنفهيولىضط

وفأله.تجلسفيربرؤيةإسراني

القصةفتدأ.م!رإلىيعقوبعيرةارتحال(46)الإصحاحيواصلثم

يتبعهاثمشع،لرفيأولاوالنزولالارتحالخبرإلىتشير(أ1)ي!هويةبمقدمة

معباووحدلمجا،للإلهالذبائجحوليدور(أ5-ب1)إلوهيىتوضح

ثمممرمنوالكعودالزولفيمعبميكونالربوأن،الليلرؤىفي!سرايل

عنكهنوتيتفكيل(27-ب5)الفقراتفيونجد.سعبنرمنيعقوبقام

أكزلينونحليمبيعؤأبخاءعلىوالتر!جز،الارتحالرحلةفيليعتوبالمراف!ق

.لمجوبمعالنازلينلعدددقيقبتحديدالو!فوينتهي،ممرإلىيعتكوبمع

قبللهمالنفح!الإعلىادأسلرب!().آيةييه34-28)الفت!راتضحوتو

ممكر.لدخو

متداخلة(آ)9(كهنوتية-يةيي!ر)روايةفىلنافيسرد(47)الاصحاحأمأ
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سفيوتقديمالثقرات!مذهفتظهر(يثلاهـيةب4،6-1)نفرعواشتبالعن

5،6)والفقرات.مكرأرضفييسكنهمأنمنهطالالفرعونأخوتهمنبعضا

أبيهيسكنأنيوسفمنفرعونطلبإلىكهنوتةروايةفيتشر1(1،7-1

والفترات.إياهوماريههفرعونعلىبيعقودخولثمالأرضافضلفيوأخوته

عليهايغلبكانوإن،التحديدوجهعلىر!مامصلىيلىتحلىيعرفلم(13-27)

وأرفبمإياهم!رائهبعدالمصريينسخريوسفأنتو!!حيثالهويالتلابع

لفرعونالخمسمقابلالارضفييعملونو%سليم،الجوعبشبنلفرشحمجا

الإشارةالإصحاجنيايةفبنجلى.ثمبيتهمفيولمنولأولادهملهمطعاموالاقي

إليهوصلالذيالازدكعار(28،ب27)الكهنوتيرالمصلىفيذكريعقوبلموت

ويوضج،موتهعديعقوبحياةلمنيإبهعالييذكرئم،م!كرفييعقوبأبنأء

قبلويوسفإ!رائيلبينالأخيرالحوار(31-92،أ)27اليهاريالمصدر

معيدقنبل،مصأرضفييدفنألاإسرائيلطلبفييتلخصالذيموتلا.

62(.)آباثه

لأفرايميعقوبرتنيوالنسلبألأرضالوعديكرر(48)والإعححاح

وأما.(كغنوتةرواية7-3)وكعزنكرأوب!توجعليمايوسفابنيومنسى

أسلوبتوضج)63(22(-2،8)1،إلوهيميةروايةفهاالإصحاحبقية

ييويةروأيةفيلناض!!ير94()والإصحاج.ومنعىلاشرايمإسرائيلمباركة

منهم.واحدكلبركةجوش،عشرالاثنىلأبنائهيعقوببركة27(-ب)1

بأنلبنيهيعقوبوصة(آ)ةتيةكهنهروايةفيتبين33(-28!الفقراتوأما

إلىوانضمامهروحهيعقوبأسلمبأنالإصحاحوينتهي.آبائهمعموتهبعدينعكحم

آباثه.

تثييعأسلوب(11،41-11ييويهروايةفي)05(الإعحاحويوضا!
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منيوسفواستعذان،عليهالمكريينمناحةثم،تحييطهبدأالذي،يعقوب

منالاتهاءوبعد.العملالذامعهذهبمنوذكر،آبائهمعأبيهدشفرعون

روايةفهما(1213،)الفقرتانأما،يوسفعودةإلىالروايةتثيرالدفن

دفنالذيالموضعوبيان،الوصيةتنفيذإلىوتشيراليهويةللروايةمكملةكينوتية

6()دإلوهيميةروايةفها(26-15)الإصحاحبقيةأمابالتحديديعقوبفيه

يوسفهوقفنبلتوضجثم،أبيهموتبعدمنهيوسفأخوةخوفبجلاءتين

ومؤكدما،اللةقيمنخيرابهالمقصودكانقصدوهالذيالشرانمؤكداتجاهيم

وفاةصبرالإصحاحوينتهي.الاباءأرضإلىيصعدممسوفالربأنايكا

يوسف.

نقديةرؤيةالتوراةمصادرضوءفيالاباء.تأر-ثأ!ا

الممتادرمنمصدرلكلالمنتميةالمادةومعرفة،الاباءرواياتتحليلهناتعكح

ا!مرأن-والكهنوت!والإلوهيمياليهوي-التكوينسفرمنهاالمركبالثلاثة

فيالإلوهي!العنصروساد،وإسحاقإبراهيمالاباءرواياتعلىسيطرايهوي

حص!إلى!طويةبدرجطالمكحدرينتكفتفقديعقوبقصةأما،يوسفقكة

قي.الآخرالمصدرفقدانالرواياتبعضلحىالمصادرأحدسيطرةولايعني.كبير

عنطلروايةبهيرةأهم!ةأعالىالمكادرأحدأنالأولالمقامفيذلكيعنىبل

الرؤىتعكسالاخردونم!كدرعليهاسيطرالتىالرواياتوأن.الاخرالمكدر

بكورةالروايأتفلنفصعرالذيالمصدرمنأيهرالمصدرلهذاوالتاريخيةالديية

أقل.

إلىوالإلوحيمىياليهيوالممكدرينرواياتبعضبينالشديدالداخلأدىوقد

عنالنقادمنالعديديتحدثولذلك،الابأءرواياتفيبينمطالتمييزصعوبة

مواز!زا!طةالممادةهذهأنأتكححي!شا،المخلطالإلوث!يم!الييويالمصدر
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ادعىالسببولهذا.التفاصيلأوالتحلسلفيسواءالكه!وتيالم!عدرلروايات

01لأ11"،5نوتمارتن Martinالمكلىرينمنمأدتهأشمدالكي!نوقيالمصدرأن

11إيلرتفريدمان.وأكدوالإلوهيميالييههـي Friedmannالمصدرهذامادةأن

.لكن)66(الابأءتاري!نعرضفيوالإلوهيكياليهويللممدرينالديلتمل

عناليي!ويالمصدرمادةفكلصعوبةإلىتؤديالكطالأسبابماميالانالحؤال

هذينمادةعلىالكينوتىالمكدراعتمدولماذا؟الإلوميميالمكعدرمادة

الممدرين؟.

بعدبداالقديمالعبريالأدبازدمارانالقديمالعهدنقادبينالاعتقاديسود

،سليمانعصرفيخامةبمكفةوبدا،وسليمانداودعصريفيالملكيةتأسيس

الجؤيةالمملكةفيالييويالمأثورتدوينوتم)67(.59()5بقليلذلكبعدأو

سقوطوبعد.(إسرانيل)الشماليةالمملكةفيالإلؤهيميوالمأثور،(يهوذا)

والدينيالشاسيالوجودواست!رارب(ق.721/722)الش!ماليةالمملكة

ودمحهماوالإلوميمأليهويالمأثورينبجمعالييوذيونالمحررونقاميهوذالمملكة

الاباء.تاريخعلىالييويةوالاريخيةالدينيةالرؤىلم!طرةإلىذلكوأدى،سويا

اليهيالمكدرينبينالفكلصعوبةعنيتحدثونالتاديجعلمما

يعطلمالإلوهيمىالمكطرأنإلىاعتقادنافيالادعاءك!ذاويعود19!6(.والإلوهيمي

تكنلمالاحداثكعذهأن(أوالانق!اموجلال!لوفانوجيلنال!سلنث!أةأهمية

لهذهأهميةأعطىالذيالييويالمكدرعكسوذلك.الالوهيميللمحررمعروفة

الديني.المستوىعلىبذاتيياقائمةمأدةيمل!حيميالإلوالم!درأنونرى.الأحداث

نأفلاشكالتاريخيالمع!توىعلىأما.اليهويةالمادةعنكليهااختلافاتختلف

معالجةذلكرغمنحاولسوفولكننا،للغايةصع!بةالمك!درديئبينالفصلعملب

.حدةعلىمكا-ركلضوءفىأسرأنللنيالقدالتارل!
--..يم..صا
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والإلوهمية،اليهويةبالدةالكغوتيالمكدرتاثربيهن!يتعلة!فيثارأمأ

نأالمعروففمن.المخلطالإلوهيم!اليهههـيللمعكدرموازيةمادةكوألغ

فييعودوأنه،والإلوهيىاليهوفيالمعكدرينمناحدثتاريخياالكاينوتيالممكدر

22v/)721إسرافيمملكةدهاروبعداليماقبلعصرإلىالبنهىرأي

وبما..ب(قابابلي)586اليمابعدعكرإلىيعودابعضرايرفي،(.بق

المادةهذهفإن،سوياوالجربيةالشماليةةالماداحرروقداليموذيينالمحررينأن

بالأفكارمأثراثانيةهرةالاريخكتابةفأعاد،الكهنوتيالمحررامامكانتالمخلطة

وتفاصيلهاتسل!لهافيالسابقةللطدةموازيةروايةبافأنتي،الكهنوتهوالمادىلم

بخثأةالاريخالكهنوتيالمكدربدءكرلنايفسروهذا،الإلوهيميةالييويةللمادة

يعتقدرلذلك،الآباءلاريخعرضهطريقةفيننسهالوقتفييحيفلكنه.الكون

اليهويالمصدرلرواياتتنكيمالكهنوتيالمكدررواياتبأناباخينبعض

.()96المخلطالإلوهيمي

الحالة،صورتهافيميكماالآباءعنالروائيةالمادةطبيعةفيال!نقادويختلف

قبانل،إلىت!ثيرالآباءرواياتفيالواردةالأمماءانيرونرمدرستهفجونكل

قائل.أحداثتملعنهمواياتالىفإنوبالتالي،قائلبمثابةالآباءيفسرولذلك

شخميةفيالقبانلتجواللخ!طةتثخيصالرواياتهذهأنآخربمعنىأو

رواياتأبطالأنيميعتقد!نفيناكالآباءبثخمكيةيتعلقفيماوأما.).!\(الآباء

شخكياتالاباءبأنالاعتقاديسودالرؤيةهذهومقابل)71(،أسيالوريةأوخرافية

يعقدآخرجانبومن72(.زحقيقيتارفينحططبمثأبةعنهموالاوع!افلاريخية

التفاصيلوفرةأنغير9(،لم)3إسرائلشعبمنهاتكونقديمةأسباطرموزأنهم

7(.)أفرأدتاريختعابمأنهاتظهرالذاتيةوال!يرة
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لطلبأسطوريةمادةلهاأضفتتاريخيةمادةتعملالآباءرواياتأنونرجج

ثخميةاني،1اليهويةالرواياتفيوخاصةالاريخلدايةالإسرانييةالرؤية

ميا:أسبابلعدةوذلك،التارفياوجودهالاتاريجةشخصياتالابأء

إلىحارانأوالكلدايين،أورمنتجوالهمفيالاباءسلكهالذيالطريقأن-أ

سلكتهالذي-التوراةت!ركما-الطريقهومكرإلىكنعانمنثم،بهعان

إبراهمأنعلىبدورهيؤكدوهذا(.7)مكرإلىبابلمنالجزيرةشعوب

مهابدأالي،العراقبلادفيواشوطتالجزيرةهنقدمتسلالةهنيخدر

.()76أخرىهجراتذلكقيسبقهوقد،بعدفيمارحلته

معتتطابقو(وجريتوالألاخونوزيهاريوثانقمنتاريخيةشواهدوجود2-

وجودذلكعلىالأفلةومن.للاباءالاريجةالحقمةعلىتؤح!الآبأءروايات

فيبنيامينمعلغويايتشابهالذي،ء،ردأ:مل،ماريسكان!نىا!زألطء

بروايةترتبطتفاصلتشملناحوربيئةمنرسالةوجدتكما.)77(ايوراة

النبوةلدايةوصفعلىالخظابهذاويشمل،الآباءعنالقديمالعهد

كما-إبراهيمبنبوةايوراةوقداعزفت.)78(وأخلالمحيسياسيكاعلاح

بإبراهيم.تاريخياالخطابهذاربظ.ويمكنبعدفيمانرىسوف

باسمعرفواإبراهيممقدمتىرفيبهعانإلىبابلمنقدمتالتيالاشاطأن-3

أبناءعلىالبدايةفيأطلقت:أنيا،الأولبطورينالتسميةهذهومرت،العبريين

فاطلقتكنعانأرضإسرافيأحتلالبعدمدلولهاتوسع:والثاني،الفراتعبر

للعبريين،اكريخيالوجودعلىالنقادولمق.97()الأردنعبرأبناءكلعلى

ومامى؟الاسمبهذاتسميتىولبب؟العبريونكحممنحولالاختلافلكن
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فقدالتحميةبهذهالقاللمميت"ذاأراعبري"1للتسميةهنالاتعرضرنحن

هذهانمناعليهنبهأننريدالذيولكن،الباخينمنالعديدالقكيةلهذهتعرض

بينياالشعوبمنبمجموعة(لحقتصفةولكنها،بعينهشعبعلىلاتدلالتمية

)08(.والترحالالالتجرصفةالكحفاتهذهوأهم،مشزكةوخكائصعحفات

)81(.عامبوجهالباديةابناوالكحراءلابنمرادفةصارت*عبري*أنخى

وقد.)82(العربيةالجزيرةمناتللقتالتيالأقوامعلىتطاقصفةانياهذاويعنن

التكوين)00011العبران!أبراموأخبرنجامنفأتى*عبرانيباللقبإبراهيموصف

14:rبيتياأهلنادتأنها*:الوصفبيذايوسفوصفوكذلك:(ا

91)00011ليداعبناعبرانيبرجلإليناجاءقد.انطرواقانلةوكلمتهم 4 : Y).

لفحبالعبريينبأنإلثارةفيهتردفاحم!عديدةذموبايذكرأنهرغمالقديمفالعهد

هنامنمنتقةب!اإسرأئيلبنيوتسميةبابراهيمخاصوصفإنهابل،خاص

لكلمةتصحيفاعبري"1كلمةبأنالقولذلكضوءفيويمكن.()83الوصف

إبراميم.عنالعروبةصقةلنفيالتوراةيهابمنعمداذلكوحدث،+عربي*

تقديمالاساسفهدفنا،التاريخيةالقكايا!عذهعنباسهابالحدشاكيناولانريد

اختلافضيجوتر،الحاليةالتوراةفيمدونموكماالحالةصورتهفيالاباءتاري!ن

التاريخيةالحقائقإلىالمكادرأقربومعرفة،الاريخلهذاالمكادرتنحر

رالموضوعية.

الالاءلتاراليهوخيهتيالتفسير

روايةفيويستهـكلرالكونذثأةمنالأحداثيدأاليهويالتاربنإنالقولشق

خطايمكعلمأنهأي8(،)موسىعصرحتىويستمرالآباءعمرفيايأحداث
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هوسىوتاريخالاباءوتاريخ،ناحيةمنالآباءوتاريخاالعانشأةتاري!نبينفاصلا

(سفارفيمعتمرةللتاريخاليهويةالروايةأنيرىمنهناكبل.ثانيةناجةمن

وهذه.12:الإصحاجالأولالملوكسنمرحتىوصموئيلوالقكاةيشوع

تمشاملتاريخأرلتعدالهويةالروايةأنيؤكدونالنقادجعلتا،ستمرارية

ساذجروأئ!بأسلوبمكتوبةبأنهاالوقتنفسفييقرونلكهم،يهابته

نقطةيشكللأنهالهويالمصدرفيالأسلوببساطةوتعود.8()وبيط

تاردخإلىحولهاثم،لكريخالئعيوالمأثورالحرافةدأنرةمنالتاريخيةألانطلاقة

البدائيأكريخروايةفيدرأيةرويةأليهويالمؤلفلدىظهرلذلك.)86(أدبي

مقدسةاداةئمابةليهونإسرائيلاختيارأدلوبفيالدرام!ايأسلوبهذاوتضج

اختروخىالعالمبدايةمنذمحددهدفنحويتحركعندهفالتاريخ87(.)للأمم

الأحداثروايةفيالتطورهذاويظهر،قطورتاريخرؤيتهزوالتاريخ.إ!رائيل

لحظةمنذلكويدأ.88()أكريخفيوغرضههدفهيحققوذلك(التاريجة

ابوحامفأبصر+:ويىفثلساممباركتهثم،حامأبيهاثمبببلكنعاننوحلعنة

فقالالصفير.ابخهبهفعلماعلمخمرهمننوحأستيقظ...فلماأبيهعورةكنعان

وليكن.سامإلهالربماركوقال:لأخوتهيكونالعبيدعبد.بهعانملعون

عبلاكنعانوليكن.ساممساكنفيفيسكنلياصااللهليفة!.لهمعبلىاكنعان

للتاريخالأساسالمحورالنقطة!مذهوتمثل.(27-9:22الكوين")لهم

ينتقلئم.لهماومرؤوسخاضعبأنهكنعانيفيثلهـاليمه(.)98ككلاليهوي

واحداشعبامنهاويحار!عديدةلثعوبتاريخعنالحديثمنذلكبعداليهوي

منيختارثم،تارحغيرةهيواحدةعشيرةعمابربنيمنويحار،عأبربنومو

ويحير،عدةلأممأبأبدورهيكبحالذيإبراكمهيمهوواحداشخصاتارجع!ثيرة
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وفي!كلا،إمماعلثم،لوطعنإبرام!يمالدايةفيفيعزل،النمطنفسعلىاليمههـي

يعقوبومن،يعقوبمنبدلاإسحاقيختارثم،إسحاقعنقطورةابناءبعد

تنطيمذلكمنويهدف)06(.الأرضشعوبسائرمنواحدشدبتثكل

الانفكالانواضحا.ويبدو)61(أيأرضشعوببينلإسرائيلالشاملةالاممية

)29(.الحياسيالمكلراعيعكسإبرا!يمعن

التاريخية،ايأحداثشرحفيالدراميةالرؤيةتتنحالسابتكةالأحداثكلرفي

المخطتلوفقالأحداثتعيرحىالمنابالوقتفيدائماالربيظي!رلكن

لايرثهحتىيهوهيدخلجثأبرامعقمقنهيةفيواضحةالدرامافتبدو.الي!وي

أيى،زارهوبيتيومالكعقيماماضوأناتعطنيماذاأبراملقال11،بيتهابن

لهاوقالو11:ياسحاقلبشارةالملكينيهوهفيبعث3(:51)00011الدمثقي

ابةزماننحو!ليكأرجعإن!فقالالخيمةفىهام!فقال.امرأتكسارةأين

:البثارةوتتحتق!،(18:9التكوين)00011أبنامرأتكلسارةويكون

سارةفحبلت.تكلمكمالسارةالربوفعل.قالكماسارةالربوافتقد"

الدراماتبدوولكي.(أ'1-أ:'1)00011شيخوختهفيابنالإبراهيموولدت

ييهوهيتدخلثممصرفيللختلرسارةتعرضأيكااليهوييؤكدواضحة

امرأةسارايبسببعظيمةضربأتوبيهفرعونالربفنهرب*:لإنقاذها

.(18-17:ا")التكوينواذمبخذها.امرأتكهوذاوالآن...فرعود

،لسارةلهماتعرضتلنفسرفقةتعرضإلمحاققعكحةفيثايةمرةالدراماوتظير

تارقيالي!هـيألمحرررويةفينالتتاريخ.أ(ا-26:7)جرارفيالمرةمذهلكن

هذهإن.الحدثأزمةقمةفيدانماييههـهويظهر،الإلهيةالإرادةوفقيسيردراما

وأن!،الاباءلارإثالحقيقيالباعثهويهوهأنتؤكدالهويةالروايةفيالدراما
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تاريخفإنالأساسهذاوعلى.)39(وابليةالاريخيةالمظظررغموعدهينفذ

بل،الهويللمكحدرطقامرعىأرضعنالجثبهدفليع!والخوالالاباء

يأنها،تالعطكلرغمتحققثوالتيوإبراهيملنوجالبركةتحقيقنحوتحرك

.(9)ةإلهةإرادة

لمملكةاسمرارالجويةالمملكةوأن،الجنوبنتاجاليهويالمكدرأنوبما

ربطيأخلالمنالابأءتاريختعكسالييويةالرواياتفإن،وسليمانداود

رواداتوفسرت9(.)ديهوذاومملكةوسليمانداودلمملكةالسياسيةبألأحداث

الربوقال+؟إله!ووعدأمرعلىبخاءتمتإبراكيمفرحلةالاتجاههذافيالآباء

اريك.التىالأرضإلىابيكبيتومنوعشيرتكأرفكمناذهبلأبرام

مبر!كوأبارك.بركةوتكون.اممكوأعظموأبارككعظيمةأمةفأجعلك

7(.24؟-3،وأنظراا:+)2الأرضقبأئلجميع!كوتتباركألعنهولاعنك

اسلوب!علاقةلها11اممكواباركعظيمةأمةفأجعلك11عارةانسوجينويعتقد

رعملت11:لداوداليناثانرؤيةنجدجث(ب7:9اكنيصمونيلفيبما

:انذلكبعديشرج،ثم11الأرضفيالذينالعظماء!ل!م!ماال!ا!ك

الوعدأنهذاويعني.6()آ"وبيتهلداودالموذجيالسلفيمثلإبراهيم11

ععكرإلىتعوداليه!ويالمعكدرحستابةأنبمالكن.داودعكرفيتحققالمشقبي

وبخاصة-المتأخرينالمحررينابتداخمنكحيالمستقيةالعيودفإنوسليمانداود

.ويطهرالإلهيدالإرادةبغرضفلظفيأرضاملاكيملربظ-اليثوذيينالمحررين

معبالعهدداودمملكةالهويالمحررربطفيالآباءرواياتفيالجنزبيالأثر

مععهداالربقطعذلكفي11:()67الفراتإلىالنيلمنالعهدأيإبراكعيم،

نيرالبهيرالنيرإلىمصرنثرمنالأرض!ذهأعطيلنسلك11:قائلأ*ميثاقاابرام
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إبراهيم،عهدعلىكرايؤكداليهويفجد.18(ا:*)التكوينهالفرات

خارجإلىأخرجهثم!رالنسل:الذريةيشملعهد،مزدوجعهدرؤيتهفيوالعهد

يكونمكذالهوقال.تعدهاأناستطعتإنالنجوموعدالسط،إلىانظروقال

هذهليعطيكالكلدانييناورمنأخرجكالذيالربأنالهرقال...نحلك

.(-51:56)*لترثهاالأرض

رحلةأنيؤكداليهويالمحررنجد(،يهوذا)بالجنوبإبراهيمتاريخولربط

...تإلىالأرضفيابرامواجتاز*إيلوبيتلعكيمعبرتمتإبراهيم

نحومواليأارتحالاابرامآثم...ايلبيتشرقيالجبلإلىهناكمننجقلثم

نجدفهنا.33!)21:سبعئربزيارةقامثم،(9-12:6)"الجنوب

الثماية،بالمملكةترتبتلالمذكورةالأماكنلأنفقطوالاجتيازالعبورمكطلحات

عندوأقاموأتىيخامهإبراهيمفنقل*حبرونفيكانتالألعاسيةإبراهيمإقامةاما

الناحيةمنلأنيا،حبرونعلىاليهويلركز."حبرونفيالتيممرابلرطات

111يهوذجلفيحبرونه!اربعوقرية"...:89()يهرذاجبلفيتقعالجغرافية

...3كالبإرثأيضاومي،11(21:ايضاوأنظر،02:7يهوشع)

نسلهنوكالب!-14:1315!00011فلكايفنةبنل!لبحبرونوأعطى

قبللداودالأولىالطصمةه!وسياسيا،91(:2الأولايأيامأخبار)يهوذا

قوخقبلمنايأولى،مرتينملكافيهام!شحوالتي،99()القدسعلىالاشيلاء

علىملكاداودهناكومسحوايهوذارجالواتى*:فقطيهوذاعلىيهوذا

كلعلىإسرانيلثيوخقبلمنوالثانية،(24:الانيصموئل)!بيشهوذا

دأودالملكفقطعحبرونإلىالملكإلىإلمرائيلشيوخجميعوجاء11:إلمرائيلبني

صمونيل)"إسرائيلعلىملكاداودومسحواالربأمامحبرونفيعهدامعهم

كانتدينياأنهاكما.(11:3ايأولالأياماخبار:أيضاوانظر،53:الئاني
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.01()0الييوذدنعندشهرةالأكرالمقدستمثل

ولاويوكعونرأوبين-الجنوبيةالأسباطامماءبتفسيرايفحااليهوياخمكما

رنجةعلىبناغتمالامرأنأي-إلوهيممنبدلايهههـهالاسمفيهافيذكر-ويهوذا

وولدتليةفجلت...رحمهاففحمكروهةلينةأنالربورأى111()10ييوه

أيضاوحبلت...مذلتيإلىنظرقدالربإنقالتيأنيا.راوبيناكخهودعتابنا

المرةهذهوقالتابخاوولتأيضاوحبلت...ممعقدبلراإنوقالتابخاوولدت

مرتينفسريوسفالاسمأنكما.(ro..9231:اليهوين)*...الربأحمد

11،"لامنأندتفحعيرهبررحيث،)201(الهويةوالرؤيةتفقمنهماواحدة

تأري!نفيالتكيادةيعطىياليبوأنذلكإلىيكاف".آخرابخاالربيزيدنىقأئلة

ر!لأنالظن!ةممالأخوتهيهوذافقال11:أنقذهالذيفهو،1()3ليهوذايوسف

ولحط.اخونالأنهعليهأيديناولاتكنللإمماعيليينقيعهتعالوا.دمهونخفياخانا

حشا44(،و43الإصحاحأيفساأنظر.28-37،27)"أخوتهلهفسمع

ل!ف.يوتاريخفيوأضحةيثههـذارةصوتبدو

1(:0وادوم)ثييوذابينالكراعالبطنفيوعيسويعقوبعراعيعك!كذلك

لتسالفمفت.انافلماذاهكذاكانإنفقكلالت.بتلنهافيالولدانوتزاحم11

يقوىتحبشعبانيفترقأحش!ائكومن.أمتانبطنكفيالربلهافقال.الرب

تفسيريعد.فيذا(2_"25221:)"لكغيريستبدوكبير.شعبعلى

ناحيةمنيهوذامملكةوملوكوسليمانداودربينناحيةمنالادوميينبينللكراع

1(.0)لسيطرتهمعديدةمراتالادومينأخكحعواحيث،أخرى

الشعوبهذهومن.الشعوببعضمنعدائيأموقفااليويالمحررووقف
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.6101(ولغةبخسانساميهأنهمسام،معنعلعنأبعدك!مالبدايةففينالكنعايو

وياسث.سام:دساar_jjوجعله،كنعانابنهنوجلعةفيابءساالعداءويظير

وعدراالتيالأرضسكانلأنهماليهوييبررهالكنعانيينمنالعدائيقةط11،رهذا

وتجة.1()80داودزمنعليياالإشلاءتمحتىأهامهمعتكلبةوظلوا،)701(نجيا

إضا،م!واجاكواعتر،الكنعانيينمنالزواجال!!ييحرمالعدائىالموقفلهذا

بالربفاستحلفك*:الكنعانيينمنزوجةلابنهيتخذألاعبدهيأمرإبراهيمشنجد

ساكنأنالذلميئالكنعافييئبخأتمنلابنيزوجةلاتأخذأنالأرضوإلهالحكاءإلد

الزواءأعدموصيةتعكمنتليعقوبإسحاقبركةأنكما.(243:)*ب!يم

زوجةتأخذلالهوقالوأوصاهوباركهيعقوبإسحاق*فدعا؟كنعانبخاتمن

:لما4ئااستلىب!ناليمويموق!عناينهاوأنظر28:1)8كنعانبخاتمن

فيألىهـارةافي،تمنعيسوزواجأثارككا.ا(أ:35،05:،37

يريابنديهههـديتزوجةاتخذسنةأربعينابنعيسوكانولما*:إلعحاقنفى

)26:534"ورفقةلإسحاقنفسمرارة.فكانتاالحعىإيلونابنةوبس!كةالج!

بنالهتمنزوجةلفسهاتخذأبيهنظر!قشرذلكأنعيسوراىولما35(،

عب-سفذث!ب.أبيهإلمحاقعينيفيثريراتبهعانبناتانعيسوإ!ماعل:"رأى

علىلهزوجهنبايوتأختإبراهيمبنإمماعيلبخت!لةوأخذإورصأعلإلى

(هـ82:9)اائهنسا

سفرثياليهكههـكبرواياتبينييهسذيةواهتمامأتلغوىتشابهاينه!اوهناك

نحديع!!أبخاءمنالرابعالابننجاحأنفكما.()9.داودوتاريخد! .هـ.التكو

البكوريةيحرمبيعؤنجدالتكوينسفرففي.داودابناءمنالرابعالابننجاح

لى"ويأونلشمثرولايهبها،أبيهزوجةبلهةمعاضطجاعهب!ببرأوبينعلى

شئفل"ضدرتيوأولقوتيبكريأنترأوبق+:نجاركدييوذاأما،قيثمابسبب
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أبيك.ممكجععلىصعدتلأنك.تتفكللاكالماءفائر.العزوفكحلالرفعة

سيوفهما.ظلمآلات.أخوأنولاويكعون.صعدفراشيعلى.دنستهحيننذ

قتلاغكبهمافيلأنيما.كرامتيتحدلابمجمعهما.نفسيتدخللامجلسيمافي

.قاسفإنهوسخطيماشديدفإنهغكبهماملعون.ثوراعرقبارفاهماوفيإنسانا

قفاعلىيدكإخوتكيحمدإياكيهوذا.إسرائيلفيوافرقممايعقوبفيأقسمهما

8:")94أبيكبنولكيسجد.أعدالك - rأليهههـيفيالقيادةإعطاءيعنيوهذا

البهرأبنهأنقجدلدأودبالنسبةأما)011(.ألالوميميفيرأوبينمنبدلاذاليهه

ضدالحربفيأبشالوموقتل،ثامارمعاضجاعهبسببأبشالومأيخهبيدمات

طبقاأنهراىالذيأدونيابينداودعرشوراثةعلىخلافوحدث،داودأبيه

دأذ4وورظهرهلمليطنرىينداودلكن،سليمانمنبألعرلقأحقالبكوريةلقانون

.)111(أبشالوماثامنفسهاه!ولاويوكعونرأوبينأثامأنكما.إلهيأمر

!رف!!أر!خاليهو!!زالرؤيةيخدمبماصياغتهتمالآباءتاريخأنإذنيتكح

الإ!ية،بالإرادةوربطه،الاباءبتاريخيهوذأومملكةوسليمانداودتاريخربط

عنالنظربغضوذلك.الإرادةهذهلتحقيقأداةسوىلش!الإنسانوأن

الحقيقية.السياسيةحداثاةا

الآداءلتارألالولتفسيرا

يعطولمإبراهيمعكرمنالتارقأيبلىالإلوهيميالمصدرأنقبلمنعرفنا

الرؤيةعمقروايتهفقدتلذلك،الطوفانأوالعالمنشأةلتاريخأ!حمية

مشاكلطبيعةحولللنقالقأثرأيعلىالمصدرهذأولايشتمل)112(.اللاهوتية

الإلوهيميةالروايةتمثلهاالتيالأساسيةالصعوبةأنغير)113(.سياسيةأوتاريخية

كمصدريعابمفإن!ذلكورغم،مكملةروائيةمادةبقايايشملأنهتيتكمكن
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11(.ثإبرأثحم)منتدألكنها،اليمويةللروايةموازيةقللتارروأيهأن،ومستتل

ا!أظنرا!فيالدرامةوالرؤيةاطبالخثعزروايتهعرضفيتميزقديالنرحسأنوإذا

.11".عة

لمجرالدراقيالرؤيةثذديكلتتدالإلةىححيصيفإن،()إسرانياخارجهنيةب

إلبعددينعكسالتيالتاريخيةالاحداثىهـكنهفيضوعةنجاكيتنسيزأنه

الأخا،ية.بألقكايأروايتهفيحثراالإلههـكعي!يا!تمولذلك.19()0الأخلاشي

يخثلئريئابالهـوايةفنى،وساش"فرعونخةئيالاش/؟قياجانبثح

إفياهـ!أظلسارأيشألأنهخكريدخاأن-هـبلوحدث11:خأدعنجأت!إبرا!عيبم

صذدتايقزأنئهما!:هـنهـآكإذاشيكزن.المنظرحشةامرأةأتكعلنتشد

قتحابسبكخيرإبلي!ن.أكأقيإنكدتهـإب.ويستبقزنكيخثتلزننيامرأته

ذلك-!حتالإلىكأكحيميةال!وايةأما.(13-21:11)ااأجلك!تنثمسي

جىهـاز!لكاإبيمالكإبراميم؟حصحيث،جرأرملكأبينعالكمعاصيمإبرسكةفا

انيتاوأشز؟الحلمثياللةلهفيأبيمالكعنيايقربأنوقي،أخهسارةأن

اخيمإبىوانتقلىا.:ا!دةيعاتيلملذلكيةبحلامةأنهأبييكالكعملروبىوجة!

رابرملكأبيمالكفأرسل.أشقيكعىامرأتهلمارةعنإبرا!تيموهشال..ماكمن

أجلكلتميتأ!اكيالها!سأاليلىحلمفاأيمالكإلىاقهشجاء.!أرةوأخذ

عل!تأينهاأناالحلمثياللةظفقال...يعلمزوجةفإنهاأخذتهاادتيالمرأة

أفىالىرد"شالان...إتيتختلىأقكلتألس!أياوأنا:كعذأشعلتشلبكب!لامة

11لكليوحسلأنتتقئثتهـشاأنكنماعلمسد*حالتكعتوإن...الرجل

جبةلنولش!أبيهجهةمنأخهفإنهكاي!ذبا!نافإبىهـا!يم.(7-أ:52)

زشاجأو،الابمنالأختبزواجحامحموكانالعرذلكلتان!!نوطبهثاأمه

117
لانداوكاثقديماأخلايالسلوكا*طذكانهضد5(،)بيعقوشعلحصناالأخين
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)118(.الحوريينعندخاصبوجه

فقي.أليهويةالرؤيةعكسماجرإبعادقصةفيأيضاالأخلاقيابنجاويظهر

الربملاكظيورثم،إذلالهأبحببسارةمنهربتهاجرأنيتضجاليهوي

.يدكفيجاريتكذا!وابرامفقال11:الاوخضوعهالطرةبالعودةوأمرهالهاجر

لهأفقال...وجههامنفيربتسارايفأذلتها.عييكفييحعنمابهاأفعلي

طبقاأما.(9-16:6)"يديهاتحتواخكحعيمولاتكإلىارجعيالربملاك

فيالا!تجابةوعدمهاجربطردلإبرأهيملمارةمنبطلبفيبدأالإلوهيميلرؤية

فقالت11:إلهياامراكانلوكماالأمرليبدواللةيتدخللكن،الأمربداية

فقال...إبراهيميمنيفيجداالكلامففبح...وابنهاالجاريةaJAاطردلإبراميم

تقولماكلفي.جاريتكأجلومنالغلامأجلمنعينيكفييقبجلالإبراهيمأدئة

.(12-21:01)00011لقولهاادعسارةلك

يظيرالهويففي.يعقوببكوريةقكةفيالأخلاقيالجانجايدوكذلك

...أبنهعيسومعإسحاقتكلمإذسأمعةرفقةوكانت11:والكذبالخداععنمر

...بهامركأنامافيلقولياممعابنييافالآن...ابنهايعقوبفكلمترفقةوأما

وأخذت.يحبأبوهكانكماأطعمةأمهفصنعت.لأمهوأحفروأخذفذمب

والبت.اليتفيعنلىهاكانتالتيالفاخرةالاكبرابخهاعيسوثيابرفقة

فقال...المعزىجدىجلودعنقهوملاسةيديهوألب!ست.الأصغرأبنيابيعقو

ليقدمفقال.لاأمأبنيعيوهوانتأابنييألأجسكتقدمليعقوبإسحاق

فيأما.(92-27:5)00011نفسيتبارككخىابنيصيدمنلاحمل

لأخيه:البكوريةباعإسحاقبأنواضحاالأخلاقيالجانبفيبدوالإلوهيمى

.يعقوبتحبفكانترفقةوأما...عيسوإسحاقفأحب...الغلامانفكبر11

اليومبعنييعقوبفقال.أعياقدوهوالحقلمنعيسوفألىطبيخابيعقووطح
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يعقوبفقال.بكوريةليفلماذا.الموتإلىهاضأناهاعيوفقال.بكوريك

نجزعيسويعقوبفاعطى.ليعقوببكوريهفباع.لهفحلف.الوملياحليش

:2527)"البكوريةعشوفاحتقر.ومضىوقاموشربفاكل.عدسوطيخ

-34).

فيالإلوهيم!المصدرفيبعيدحدإلىواضحةلكريخايأخلاقيةالقيموتبدو

أهميةيعطيالإلوهيميلأن-قبلهنذكرناكما-ذلكريعود،يوسفقعكة

قكةهيميالإلوالمصدرفيكأسففقصة.وإسحاقإبراهيمقمةعنسنقيولقكة

القمةفيالإلهيةوالعناية،والمأثورالشعبيةللمعرفةمفيدةموادوتشملهترابطة

يعتبريوسففنجد.يوسفجاةأي،ا()!االفردحياةعلىوتسيطرتحكم

الشرمذاأصغفكيف11:دلةوخطأعظيماشرا-فرعونامرأة-سيدتهطلب

g.")اللةإلىرأخطىالعظيم g"1يوسفقك!ةبانالممدرهذارؤيةوفي.(ب

نأيوسفقمةنهايةفتظهر.)012(للتاريخالوعظيةالعليميةايأهميةتظهر

منهقصداللةأنغير،الشرمهقكدواأنهمرغمصفيروهومعهأخوتهمافعله

كمايفعللكيخيرابهفقكداللةأما.شرأليقكدتم:"انتمجميعالهمايخر

.(05:02)11كثيراشباليحي

تأريغكتبفإنه،(أ!ايممملكة)ال!ثمالنتاجالإلوهيميالمكدرأنوبما

رواياتفيالثماليةالاهمةوتبرز.الش!ماليةالمملكةوتاريخبتفقبماوفصرهالآباء

سكنإبراهيمأنفيذص.)121(الخماليةالاماكنعلىتركيزهفيالإلوهيمي

ئرإلىمعاوذهبوافقاموا.غلاميهإلىإبراهيمرجعثم11:!بعبئرفيأسال!ا

91)"سبعبنريخاإبراكعيموسكن 2: Y،112:14،:25وأنظر)،

يعقوبفخرج11:ليتزوجحارانإلىذهابهتجلموطنهوكانتيعقوبفيي!اوسكن

4وانظر"28،51)"حاراننحووذكعمبسبحبعرمن I:،ولرجع.(ها
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عدأهميةالأكرالمقدسكانتلكونياالإلوهيميالمحررلدىسعبئرأهمية

.(221)ميينفرالأا

يعقوبتاريخفيوبخاعةالإلوهيمالمحررلدىأهميةشكيمايفااخلتكما

ثم11آرامفدانمنعودتهبعدأمامهافنزل-الثمالمملكةباممهمميتالذي-

.آرامفدانمنجاءحين.كنعانأرضفيالتيشكيمهدينةإلىسالمايعقوباتى

أخوته-ومعنهى11:أبنائهمرعىأيفأوكانت،(33:18)"المدينةامامونزل

لمحزفي13-1137:12)000شكيمعندأبيهمغنمليرعوأ-يوسفأخوةأي

.)123(إلعرائيلمملكةعاصمةكونهامننابعلثكيمعلىالمحرر

تسمةفيظهر(الإلوهيميالمحرررؤيةفيالثماليةالأسبأطاهميةايضاوتظهر

قدراحيلفقالت12:11()ييوهولش!،إلوهيمرغبةأنهاعلىالشماليةالألماط

فقالت...داذاا!4دعتلذلك.ابناوأعطانيلصوتي.أيضاوممعاللةليقضى

اللةوممع...نفتالياممهفددتوغلبتأختيصارعتقداللةمحارعاتراحيل

وذص...حشةهبةاللةوهنيقدليعةفقالت...أجرتىأدلةاعطانيقد...لليئة

00رحمهاو!حراحيلألثه

روايةفيالقيادةمركزيحتلفإنهالشماليةالأسبأطأحديمثلرأوبينأنوبما

لارأو!نلهموقال11:القتلمنأنقذهالذيفيو،12()يهوذامنبدلاتسف

ينقذهلكى.يداإليهتمدواولاالبريةفيالتيالبئرهذهفياطرحوه.دماهـا.-

سكانأنإلىيشرالالوهي!كيأنكما.(37:22")أبيهإلىليردهأيديهممن

الاعتقادمعهذاويتفة!،1261(نالاموريوهمفيياإسرافياستيطانقبلشلسإق

نفسفيمعهمووصلفلسقإلىوصلتهجرةأولهمالاموريينأنيرىالذي

.)127(نالكنعانيواله!جرة
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أطلقجثالأممأء)128(مثلالمكريةللمنهافيتاهميةالإلوهيميوأعطى

إثما:يعتبر!منهمالزواجأنكما11فعنيحصفات"اسميوسفعلىفرعون

11فارعفوطيبنتاسنات11وأعطه.فعنيجصفناتيوسفاسمفرعونودعا*

ربارك،ومنسىافرايم:برزقرمنييا(47:54)."..زوجةأرنكاهن

الإلوهمهالرؤيةينابوذلكاياصغرأنهرغممنىمنبدلاأقرايميعتوب

أفرايم.مملكةابدايةفيتدعىكانتالشمالمملكةإنجث

الالاءالكهنو!تهيهثلتارالتفسير

عرضهفيوالالوهيميأليهويالمكدرينعنالكهنوت!الممدرموقفيختلف

يعطيالكينوتيالميكدرأنإلىالأولالمقامفيالاختلافهذاويعود.الآباءياريخ

ولذلك،القربانوقوانينواللاويينالك!ةقوانينوخاصة،للقوانينبهيرةاهمية

مادة!هفأقحمتذلكورغم.ثانويااهتمامايعدالتاريخيةبالأحداثاهمامهبان

الإلوهيمياليهويلروايةموازأيةمادةيتدمسابقاقلناوكما.)912(قليلةررائية

تفصيلاتلنالايتكدملكنه،العا!خلهقمناياريخيبدأالييويملفهو.المخلط

فيالدراميةالأهميةيفقد!انهلذلك،!ي!ىوالإلوألييويالمكدر؟تفيكمامسية

الأخلاقيللبعديفتقد!حا،اليبهـيةالرواياتبهاتتميزالتيايأحداثرواية

بنفستاريخالنايقدماأنهيعنيومذا.الإلوهميهةالرواياتبهتميزتالذيما

ونحتمكرةموجزةالروايةمادتهضجاءت،)013(اليهويةالتماريجةالروايةاسوب

قكةأوجزأنهفجد.الرواياتمنالعديدحذفكما،الأحداثمنالعديدفي

كألك،بهيراإسهابالمحهاأسيباليبريأنرغمعإرأتبفعفيرةوعمرسدوم

روايأتكليةحذفأنهك!كا.عباراتثلاثفياختصرهاإمماعيلاحداثرواية

بعداممهوتغيير!يلبيتفيالملاكمهءيعؤبقصك!ةفقدت.كماالآباءزواج
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.131(فنوئيل)فيإلوهيممعصراعه

منالأحداثلناقدمبل،تاريخالنايقدماذلكضوءفيالكهنوت!فالمصدر

عملهيقسمنجدهتاريجةروايةلايقدمانمنوبدلا.فتظالأن!ابسلسلةخلال

الصيغةهذهوتكررت00.11موايدتلك11)132(بعنوانمنهالكليقدمفصولإلى

وكما.)133(ويعقوبوإسحاق،إمماعيلوكذلك،إبرا!عيمأحداثسردعند

بذكرينفردالاخرهوالكهنوتينجدالأماكنببعضوالإلوهيمىاليهويارتبظ

والإلوميمياليهويالممدرينعنيخلفةمصطلحاتعليهاويطلقجغرافيةأماكن

11كنعانارضفيحبرونهيالتياربعقريةفيسارةوماتت11:أربعقريةمثل

فدانالاسموكذلك.اليهويفيحبرونهيالتي(3527:وأنظر23،2:)

تونيلبنترفقةزوجةلنفحهاتخذلماسنةأربعينابنإسحاقوكان11:آرام

28::وأنظر.252:)"ارأمفدانمنايأراميلابأنانخاالارامي

319:،7و6روه2 35: ، 18 : rr ، Aاراممقابلوذلك1(26،64:5و

.(13)ثاليهويفيفقظالنهرين

نقديةرؤية:التوراةمصادرفوءفيالآباءديانة-رابعا

محيفةوتفسيراترؤىأمامأنناالاباءوأحداثتاريخعرضمناتكح

الحدثالمصادرمنممدروف!ركل.الاريخيةايأحداثمنحدثلكلومتباية

التفسيراتأكثراليمويالفسيروكان،والأيدلوجيةالفكريةورؤاهيتفقبما

عنصريةقومةرؤيةخلالمنالآباءأحداثففسر،وقوميةوعنصريةخصوصية

الاوليالنموذجإبراميممنوجعل،وسليمانداودبمملكةالاباءتاريخوربظ

أما.كنعانأرضبامتلا*كللآباءالمعطىللوعدتحقية!المملكةهذهأنمؤكدالهما.

.الاباءتاريخربعطأنهورغم،وموضوعيةكوليةأكثر.فإنهالإلوهيميالتفبم
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الحقائقإلىوأقربالآباءلاريخموضوعيةرويةلاضدمفإنه،إسرانيلبمملكة

.الأحداثك!ذهمنللعديدالأخلاقيالتنسيرأمايأحدأثسردنيساءالتاريخية

وحذفومختكرةموجزةبكورةوردجمثمبي!ثاجاءفقدالكينوت!ايشيروأما

جداولصورةفيالاباءتاريخلاوقدم،الهامةالاريخيةالاحداثمنالعديد

إلىذلكويعود،واضحةغبرالآبأءلعكرالاريخيةرؤيتهفإنوثمذا،أنحاب

.المكدرهذاعلىوالتثريعيالتكانونياجانبسيطرة

لافتكدم،الآباءوعتكيدةديانةفيمئيبدورماالتاريجةؤىالىكيذهتأثروقد

بلىيانةيعلقفيماالمكادربقيةعننحنلفةرؤيةالتكوينسفرمعكادرمنمكدركل

وبخاصةالاباءلديانةالاساسيةالعناصرفيواضحاالاختلافويبرزالآباء.وعقيدة

وأخيرا،للآبأءالإلهيالظموروطبيعةالإلوهةومنيومالإلوهيةبأمماءيتعلقفيما

تت!!ولكيالاباء.عكريخاسانلىةكانتالتيوالتلقولسالعبادةبأسلوبمايرتبط

العنماصرمذهمنعنكركلنعرضالآباءديانةحولالوراةلمكادرالدييةالرؤى

.حدةعلى

الإلوهيةءأدول-أ

الوجلىوالمكدر،هفيالامحمايعرضولم،نحتلنكلةبا!صاءصيةالإلوالاباءعرف

بدايةإلىبهويعود،ياليه!المكدر!عوالإلهعلىعلماالأسم!عذااشخدمالذي

Nrt

ابنشيثابنأنوشمعبدأتامكدرالهذاطبفاييوهوعبادة.()الخلهت

يدعىأنأبتدئحينذ.قئأفيأممهفدعاابنولدأيكاولشيث11:)131(آدم

اليهويفالمصدر.(4:26بناليهو)11إ+إ+ا؟ني!6*بر+االرببالم

الدينية،الرؤيةهذهوتناسبموسىوديانةالآباءديانةبينفاصلاخطايكحلم

وخىالخلهقبدايهمنمتكلاالاريغجعلالذيالمصدرلفسالتاريخيةالرؤية

ييوهألاسم2يعرفأفلموالكيئهـتىصب-بالإلىالمكدرانأما.كنعانأرضاحتلال
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أدلةفقال11:فمنيةبكورةالإلوكعيميعرفهفقد،)137(سيناءوحيبعدإلا

الحروج)"إليكمأرسلنيأهيهإسرائيللبنيتمولوهكذا.أهيهالذيأهيهلموسى

11)38الوح!اثنأءصرأحةعرفهفقدالكهنوتيأما0(314: : ) eظهرتوأنا

فلميهوهبامميوأما.شئكلعلىالقادرالإلهبأن!ويعقوبوإسحاقلإبرأهيم

يجعلانوالكهنوت!الالوهيميالمصدرين!انولذلك.(6:3)"عندهمأعرف

ورحيها.موسىوديانةووحيهاالاباءديانةبىيئفاصلاخطاسيناءفيالوحي

لمصدرطبقاوتباينتالصيغدتوتعلى،نحتلفةبأمماءللابأءالإلهظهروقد

نجداليهويالمكدرففي.صفةاوألممإلىمفافالإياالاسمفنجدالتوراة

انتمعهاتكلمالذيالرباسمفدعت*،رئ!"إيل11أي11؟لإ،3الإ1التعبيرين

وغرلس11،11السرمديالإله11ايدلأأير!3لإ13(،:أ116)000رئيالل

،(33:")21السرمديالالهالربباسمهناكودعأسبعبئرفيأنلاإبراميم

التعبيريننجدالإلوهيميالمصدرفيامأ.يهوهبالاسمالتعيرينهذينارتبطاوقد

11أي3لإبر،+لإيا2(33:5)اإسرأئيلاإلهإيل11أي3لإفيما؟لإ،!!ا؟ا3لإ

وليع!الإلهأسمعلىيدلفالتعبير،(31:13،35:7)"ايلبيتإله

حياالنمك!يالنقدضوءفيفيناقشالثانيالتعبيرأما،إسراليلإلهأنهعلىتخعيك!ا

.أيالموضعذلكئيلهظهرالذيالإلهأي،)131("لهظهرالذي11عبارةنجد

نجدالكهنوتيالمكدروفي.()014بعينهلعلمامماوليسعاماسمهنا11ايل!اأن

(351148:3:،1،28:3:")17القديراللة11أي6،نيلإ!االتعبيرين

صفاتإلىالتعبيرانويثر.22(أ-8:ا4)"العلىاللة11ايألا!ا،ألإ!او

.1(،)1ااإيل11للإله

ورداليهويالممك!درففى..الآباءباسمأيكساالابأءعكعرفيالإلهعرفكمكا"
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سيديالربأيهاوقأل11:يهوهبالالمممسبوقادائماالآبباسممقترنأالإلهاسم

24:21)"إبراهمسيديإلىلطفاواصنعاليوملييسرإبراهيمشدىإله

الإلوهيميالممكمدرفيأما.(24:2813؟:4826؟24،27،42؟رأنطر

ه31:)"معيكاناب!إلهولكن...لقظ*الاباسمإلىمضافانيكوفدائما

53وانظر 32، 92، : 1rنأعلىذلكويةهـكد.(17؟05؟46:3؟ب

أما،قومةعيدةهناالعميدةأنأي،اليهويللمصدرطبقاللابأءخاصإلههلمو

الإلهعبأدةأنالإلهباسمالاباسماقترانلايعنىالإلوهيميللمكحدربالنبة

ريعلن.)142(غيرهمعلىالآباءعادةتفضيلبيايقصدبلالاباءعلىقامرة

النمظهذامنرواياتهفيفيكثرالإلوهيماما،معجزاتحدوثاحيانااليهوي

فلم،الكهنوتيالمصدرفيالمعجزاتوتختفى.(143)إل!رأئيلقوةتمجيدبهدف

.المكدرلهذاطقامعجزةإلىإشارةالتكوينسفررواياتفيترد

(ألاباءعقيدة)الإلوهيةمفهوم-2

بأمماءالإلهفثليور.الإلوهيةومفاتالاباءعقيدةحولابىحثونتحلف

أنهمأو11ايلال:انحتلفةطبائععبدواألاباءأنيرىالبعضجعلتمتنوعة

ببعضالإلهارتاطعلىرأييمفيواعتمدوا،ا()؟متعددةمحليةآ!عةعبدوا

وارتت!،(3135:7؟31:)أيلببيتارتتلإيل"11فالإله،1()الأمأكن

إلىأيفاأدىالأماكنببعضالارتاطومذا33(.1:2)بمببئرعولام"إيل11

التكوبنسفرشواهدأنغير.ا(ة)6الآباءديانةفي!ان!أثربوجودالاعتقماد

عدمالشواهدهذهوأول.الاباءديأنةعلىبهعازقماأثرلأيوجودلاباظتبرهن

علىتدلالكنعانيةفيايل"11أن!،نانيا،ثا()7أ!كوينسفرفيمطلقاالبعلذكر

-21؟لم
http://kotob.has.it



فياما.ثا(8)الآثعةوأثوالمجمعهذارنيسوهوالكنعانيةالا!ةمج!كعقمفردإله

قائماعلماسميكبحإضا!هطرية!وعن،ونكرةمفردةفإنهاالتكوينسفر

كما،كنعانيةأماكنليستايل"11بهاارتتلالتيالأماكنإنو،)914(بذاته

فيللآباءإيل"11طهرثحابعيهبموضعمرتبطيخر-التكوينسفرفي-وردأنه

إيل"11فإنورابعا.ذلكوغيرلح!وبئرإيلوبيتالبعبئرفيقظهرعدةامأكن

فقدايكوينسفرفيأما،1()0منفملانإلهانالكنعانيةالديانةفي+عليونو"

...شاليمملكصادقوملكي11:الإضافةصيغةفيواحداله(نهماعلىوردا

السمواتمالكالعلياللةمنأبراممبأركوقالوباركه.العليللةكاهناوكان

والأرضالسماءمألكالعليالإلهالربإلىيديرفعتأبرامفقال...وايأرض

.00(41:18-24).

بالديأنةمتأئرةوانهاتعدديةديانةالاباءديانةأنترىالتيالرؤيةهذهومقابل

فييهوهعلىاطلقتالتيالمحليةالصقاتبعضرغمبطلانهااثبتناوالتي-الكنعانية

التناقضوهذأ،والارضالسماءخالقبأنهيوعحفالوقتنفسفيفإنهالسفرهذا

أنهمأوي!وهعبدواالاباءأنعلىولايدلالمطخرألمحررإلىيعوديموهصفاتفي

واحدلإلهمؤمنينكانواالاباءأنترىرؤيةهناكفإن-محليةالهةعرفوا

الشعوبعقيدةعنتختلفعقيدتهموأن،أرضي-قوم!أساسلهاليسوعقيدتهم

ولممحددةارضفايستقروالمالآبأءأنلنااتضجأنهوبما.1(1)بينهالواتجوالتي

محلية.أوقوميةغيردياتهمتكونانيجبفكذلك،قوميةحدودلهمتكن

ماومذا.متعددةمواضعفيللآباءالإلهظهورعنسابقاماذكرئاهذلك!تويو

11فيبر11دعا Weber(1)2المحليةالسمةعنبعيدالآباءإلهبأنالظكيدإلى.

تختلفابلفح!بالقديمالشرقعقاندعنفقطليسالاباء.عقيدةتختلفولذلك
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أرضيةقوميةعقيدةه!التي(موسىديانة)الإسرانيليةال!ثعبيةالعتدةعنأينها

انها!وىلايعنيالاباءععكرفيللإلهمتعددةأمماءظهكورانكها.)133(!مكرية

بلالموحدينهموحدهمالآباءيكنولم.ا()ثللإلهخامةتبجيلاتاوالقاب

الأبرارلاءهزومن،ا()دحدينمرايفاكانواالعالمفيابرارعكركعمفيكان

)32:إلياهو،(أ2:،1أ:بأيو)ايوب،أ:18(4ايكوين)صادقملكي

الكنعانيالحكيمدانئيل31:9(-ا03:امعال)ماساملكلموئلبن(جور،أ(

الوثنيةذكرعدمأن11+16ء.هاران.م11ويرى.2(.و41:41حزقيأل)

ايأصلانيعنيالوثنيةضدالاباءحربإلىالإشارةعدموكذلك،التكوينسفرفي

وأدومإمماعيلبنو،عنصريامعنهاتثزكالتيوالشعوب-الآبأءوأنالوحيدهو

التوحيدأنأي.(61)النكلراتغرباستيطنهمقبلمحدينكانوا-ومدين

انارهوبقيت،الأصلهذاعنابتعدتالطميةالشعوبلكن،أصيلساميإرث

واتجميعاأنهمعلىويدل،المذ!رةالثخصياتوتلكالآباءرواياتثي

يحاربواولمحيدبالتويبشروألمالابأءبأنالإدعاءأما.اتلصبالتوجد

فإنالوتيةالاباءلمحاربةإشارةأيتذكرلمالتوراةأنعلىاعتمادا(71)الوثنية

وجعلهحيدالتوعقيدةعلىراةالةتفرفماالتياخعكعوصيةنطاشانييدخلهذا

.(81)الوثنيةبحثدةحاربواينالمتأضالأنبياءأنخاصةإسرانيل،ثيإرثا

Martinبوبرمارتن11رويةنؤيدولذلك Buber"إبراهيمرحلةأنيرىالذيا

إلاللتوجدالدعوةولايمكن،(61)الوحيد.إلىالدعوةهوالأساسهدنثاكان

الإسلامي.المفيوممعالرأيهذاويتفهق،الوثنيةبمحاربة

يعكسهاكما،الآباءعيهدةعناشخلاعهايمكنالتيالعامةالك!ورةكميهذه

التكوينسفرممادرضوءفيإ،ءإاعقيدةلمعا-لةأنتقلناإذأأمأ.التكوينسفر

http://kotob.has.it



وآخر.مصدررؤيةبينعلاقةايةولاتوجد،متايةدينيةرؤىأمامانفحانجدفإننا

لالكالذيلكن.المصادررؤىبينجوهريةواخلافاتشاسةهوةتوجدبل

آنفا.ذكرناهاالىالعامةالرؤيةإلىأقربشكونالمصادراحدرؤيةانهوفيه

كللرؤيةطقاالاباءعقدةاولانوضحأنيجبالممدرهذانعرفانوقبل

.المصادرمنممدر

الوحيدالمكدرهوانهفنرى،الآباءلعقيدةاليهويالمصدررؤيةتتبعنافإذا

يهوهويقدم،الحلقبدايةمنالإلوهيةعلىللدلالةيهوهالاسميستخدمالذي

ينفعليهوهبعثريلأسلوبطبقاعملهويصف،بشريةصورةليدائما

11عييكفينعمةاجدلكيسيديلأخبروارسلت11:البشر)016(مثلويضطرب

.)161(البثرمعمبألثرةعلاقةفييدخليهوهوكان.(ه:18وأنظر)32:ه

تعرفوالتياليهويالممدرفيالمسيطرةالماديةالصورةهذهورغم

الشص!غابتثم11الكورةهذهتجنبحاولفإنه،r(1)2بالأنثروبومورفية

:15)"القطعتلكبينيجوزنأروممباجدخانتنوروإذا.العتمةفصارت

11:الملاكعبرالأرضعلىعملهيتموأحيانا.13(:26:24،28وأنظر

:91:1،24وأنطر7:)16"البريةفيالماءعينعلىالربملاكجدهأفو

إضافةأنهااوالإلوميمىالمكدرمنبتأثيرالأخيرةالمورةهذهأنويعتقد.(7

فيالاباءإقامةيخاصعوبةأيةاليهويالمصدرلدىتكنولم.)163(متأخرة

نأذلكويعني.ااو"ممراايل"و"بيااشكيم"1مثلبهعانيةاصلهاالتيالمقدسات

فالمتكلدسات،إسرانيليةعناصرإلىحولهاولبههالكنعانيةالعناصريرفضاالييوي

واعترفعاشبعللأنليساليليمالالرعندمقدسةوصارتكنعانيأعحلهاالتي

وتخلف.16()ثمذايغلهوبنواالأمأكنهذهفيللآباءطيريهوهلأنبل،بعبادله
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الوحيدةالأماكنهيالمقدسةالأماكنتكنفلمالكنعانيةالعقي!دةعنهييرعقيدة

مكانتكنلمالمقدلعةوايأشجار.ال!ماءفيمسكنطكانبليايوهفيهاكأجدالتي

عندماوالرب.إسحاقحفرهاالمتدلمةوالآبارإبراهمغرسهبعكهاإنبلإقامه

ظهرعندماوكذلك،النرمنولاالشجرةمنلهياتلملإبرايمظمر

الرؤيةعنولاتعبرماخرةالرؤيةمذهانفيهلانثكوالذي.16()لهاجر

والقوميةالعنصريةالدينيةالرؤيةبعيدحدإلىتعكصوأنها.الاباءلديانةالحقيمة

.المعكدرهذاتدوينزمنساندةكاشاالتي

الرؤيةعنجوهريااختلافاشتخ!تلفأ!لإلوالمكدررؤيةفيالاباءعقيدةأما

يعرفوالمالآباءوأن،موسىمعتبداإسرانيلديانةأنيرىفهواليهوية،

متدساتإلىالكنعانيةالمقدساتحولقداليمويكانوإذا.)166(يموه

فيعموداأقامفيعقوب،المحليةللمتكلدساتمعاديايكناالإلوهيمينجانإسرأنيلية

وأقامهرأسهتحتوضعهالذيالحجروأخذالصباجفييعقوبوبكر*:أيلبيت

مذبكتاالموضعنفصفيبنىبعدوفيما.أ(28A:")رأسهع!قزيتاوصبعمودا

هناكلانه.فيلبيتإيلالمكانودعامذبحاهناكوبنى11:دبورةكحناكدفنثم

تحتودفنترفقهمرضعةدبورةوماتت.أخيهوجهمن!مربحينالمةلهظمر

فالأعمدة.8(-7ت35)"با!تألوناممهافدعا.طةالبلىمختإيلبيت

تذكارلهبالنسبةتمثلبل،وتةفيمرالهبالشبةلاتمثلومايثبهياوال!واري

ورأى11:وملائكتههوالماءفيمتسامرؤيتهفيالإلهلأن،)167(وشواهد

اللةملائكةوهوذا.السماءيم!فورأسماايأرعلىبةمنكوسلموإذاحلما

عبادةمنسلبيماموقفايقفنجدهصاإولذإ.(28:12)"عليهاونازلةصاعدة

التيالغربيةالالهةاعزلوامعهكانمنولكل-!.لىبيعقوفتكلال16:11(!لم)الترافيم
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11شكيمعدالتيالبتلمةتحتيعقوبفالمر!ا...تابكماوأبدلووتتليرواي!3

جو!مركعاكانالآباءةدعهوأنالوثنيةمحاربةكديهوهذا.(2-4:)35

يتعلقوفيما.جدالتونضربيدفحسأنتجوالهموان،اتلصالتوحيدالاساس

الانثروبومورفيةالرؤففيتختفيلكادالإلوميىفإنللآباءالإلهيالظهوربئ!يعة

خلالمندانماالربيظمرشكان،االعامعماشرةعلاقةبللىتكونأنفيش!

النهارففي،الإءصرالثلبوزمنباخلاثالوشطعنوويختلفط.()وستل

اللةملاكونادى.الغلامموتالثهفحنح11:الس!ماء!تيدفياللةملاكنيكز

الغلاملكوتممعقداللةلأنمخافي،.ياماجرمالكلمعاوشالالسماءمن!ابر

خ!؟لمني!نالليلوفي،(15أوا22:،وأنظر2117:)"تجث

الليلحلمثيأبيمالكإلىالئهفجاء*:تفسرأحلامأومبيمةرؤىثياللةوحي

02:3)"يعلمتزوجةفإنهاأخذتماالتيالمرأةأجلمنميتأنخاهالها!وصا

فيخاصةرشيةالإلوكعيمىوللمك!در.(21!28؟أ:أد؟52:6وأتنر

إلايعطاالكاملالهـحيوأن،الإلهيالوحيفيتتلزرا!عناكأنفيرىحىالو

الذيالوحيدالمكدرأنهكما.)017(مرةلأولاممهبارلهأظهرحيثسفىك

!جالاجلكفيكلينيفإنهالرجلامرأةردفالآن11:)ا!11(ابراهيمن!هـةأتر

.00(5:2)7.

بأنالإلوهيميمعيفقالكهوتىفنجد،الآبأءلعتيدةالكالنزتيةالرؤيةأضا

الكينوتيالمكدرفيوتنبر.1()2موسىزمنفيالمقدل!بالاسمادحيربط

اسميستخدمفإنهإبرا!يمعلىالسابتةالرواياتفنيايرلو!عيهاسميىتلزر

ألاسمموسىومع11شدأي11ا،سمإبرأهيممعويستخدم*ألوهيم11الإلو!حية

منموضعبأيالإلهفيهيرتتللمالذيالوحيدالمكدرأنهكثا.")173(داييت1
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وترسيمسىموقبلتظهرلموالكيانةالاجتماعخيمةانإلىذلكدويعو،المواضع

وظهورموسىعكرقيمقدسةأماكنعندهلاتوجداي،كاهناكحارون

لنايقدمفلموالشعبالرببينوسطاءهمالكمنةانوبما.الكينوتيةالمؤسسات

تثلهر.فلم17()ثالإله!الثليورطبيعهكلنواضحةصورةالكيوتيالمكدر

ليحتالربمعالاتمك!القناةلانلوطقكةفيالكينوتيالمصكدرفيالملالكة

الروايةعلىالاهتمامهذاوسيطرالاجتماعوخيمةالكمنةبلالملائكة

واضحةرؤيةلنايقدملمالتكوينسفرفيالكينوت!فالمصدر.(17)تيةالكمة

بالحيمة.والاهتمامكا!مناهارونبترسيملارتباطهالآباءعقيدةعن

والطموسالعبادةأسلوب-3

كانواالذينهمولذلكوالأعيادالهياكلأوالكيثانةنظامالآباءيعرفلم

ارتبطتالتكوينسفرفيذكرتالتيإ!المذاأنغير.)176(المذابحعلىيقربون

بنىإبراهيمانيذكراليمويفالمكدر.المكا"رفييادونتالتيبايأماكنأماكنها

اعطىلنسلكوقاللابرامالربوظهر11:وحبرونأيلوبيتلثكيمفيمذابح

الجبلإلىهنادمننقلثم.لهظهرالذيللربمذبحأ!اكفبنى.ايأرضهذه

فنى.المشرقمنوعايالمغربمنإيلبيتوله.خيقهونكبإيلبيتشرق!

،(8و13:4وأنظر8-7:أ2)"الربباسمودعاللربمذبحاهنأك

35:أيل)يتفينكلبايعثوبوأسام،(26:25)سبعئرفيوإسحاق

1f.)22)المريافيمذبحأبنىإبرايمأنألىيشيرفنجدهالإلوهيميالمصدرأما:

13(22،31،-28:18)أيا!يتفيبالزيتويم!تحيشيدويعقوب،9(

5ا،:35)مذبحايشيد،ثم ، r)،أيل)بيتمنبألقرباخرنكبثم

.(41:)سبعبئرفيالمذأبحوتفديم2(5-91:)33!ذبحاثم25(35:

ا!ذصإن.(52-3145،51:)جلعادفينكباشيداولابانويعقوب
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المملكتينفيدورالعبتانهاأنإلىيعودوالإلوهيم!اليهويالمصدرينفيإيل

والقرابينالمذابحفيهاتقدمكانتالتيالأماكنتعددويدل.والإسرائيليةاليهوذية

بعينه،محددبمكانالارتباطعدموهيالاباءديانةليساندةكانتالتىالسمةعلى

وأبالمالالأماكنوارتاط.موضعأيفيمباحةكانتالربعادةاناي

،محددةبمواضعالديانةربظحاولواالذينالمتأخرينالمحررينإلىيعودالجنوب

قوهية.ديانةإلىوعامةشاملةديانةمنالديانةوتحويل

1331:45،-22:2)السلامةوذبائحالمحرقةالاباءعرفكما

35:،52،-ه:3328:18،22،1r،:52)المقدسةالأشجاروغرسوا

الربإلىإسحاقوصلى*:والبركةالملاةعلىعقيدتهماعتمدتكما.(41

:25)"زوجهرفقهلحبلتالربلهفاستجاب.عاقراكانتلأنهاامرأتهلأجل

:41)العثوررإعطاء(31-23:01؟72و41-42:21وانظر؟12

.(82:22؟02

البشريالقربانوبدل،القربانيعرفالإلوهيىانفنجدللقرابينبالن!بةاما

الممدرفيمطلظتظهرلمالتي-الذجىقضيةفيذلكويتفجحيوانيبقربأن

السكينوأخذيدهأبراهيممدثم...":بكضإسحاقاستبدلحيث-الكهنوت!

بقرني.الغابةفيممسكاوراءهكبشوإذاونظرعينيهإبراهيمفرفع...ابنهليذبج

.13(-2201:)"ابنهعنعوضامحرقةوأصعدهالكبثىوأخذابراهمفذهب

تسمكاشاالتيالكنعانيةالديانةفيسائداكانعماالمصدرهذايختلفوهنا

مطلقايذكرلمالكهنوتيأننجدهذا.ومقابل)177(فيهاالبثريالقرباندبوجو

وليساتنعلامهأن17()الإصحاجفيالمذكورالعهدمنفيتفح،القربان

لحمفيفتختانون4ذكركلمنكميختن...تحفظونهالذيعهديهومذ!ا:االقربان

بفكشكوالمتاعبتكوليدختانايختن...وبينكمبينيعهدعلامةنفيكوغرلتكم

http://kotob.has.it



لحمفيلايختنالذيالأكلفالذكروأما.أبدياعهدالحمكمفيعهديليكون

(14-51أ:7)*عهدينكثقدإنه.شبهامنالنفستلكفتقطعغرله

الخاتمة:

نقالحظالورةمصادرضوءفيالآباءوديانةلتاريخالعرضهذامنيتفج

ايالية:

بل،واحدةوحدةبأئهااطليةصورتهاليالتوراةروايةعرضلايمكنانه-ا

علىالمك!ادرمنمصدركلمادةمعالجةثم،الوراةمكادرعزلأولايجب

.حدة

أكريجةالرؤياختلافاتمعرفةإلىيؤديالتوراةمصادرعزلإن-2

والدينية.

نقوالحظالموضوعةإلىأقربالمكادررؤىمنواحدةرؤيةهاكأن-3

الإلوهيمي.المصكلدررؤيةبذلكونقصد،الاريخية

فيذلكأكانلموأءوقوميةعنعكريةايأكثرالممدرهواليهويالمصدرإن-4

الدينية.والمفاهيمالرؤىامالاريخيةالرؤى

ويمكن،الآباءديانةأوتارإ!عنواضحةرؤيةالكهنوتيالممدرلنايقدملم-5

.الحروجلروايةمقدمةتمثلالكينوتيةالمادةأناعتار

ومعرفةالمصادربتكيةيمتم!تأوليكونواانالمسلمينعلىيجب-6

فيالتوراةمكأدرتعددالكريمالقرآنلهموضجحيث،بينهاألاخلافأت

قدالغربثيوتتلورهاالمكادرنظريةبانالقوليمكنبل.موضعمنأكئر

وعلى،القرأنيةالدراساتوبخاصةالإسلاميةالدراساتازدهارنتيجةحدث

الكربم.القرآنمعانىترجماتالحصوصوجه

فيالمك!ادرنظريةمنالإستفادةالكريمالقرآنبتف!يمالميتإنعلىيجب-7
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المفحروناوضجفقد؟الوراةوتنيروتبديلبتحريفالمرتبطةالآياتتفسر

،انذاكمعلوماتمنلديهمموافراكانماحسبالاياتتلكتفسيراياوائل

فيوتبديلوتحريفتزييفمنعهالكشفماتمإضافةعليايجبلذلك

القيمةويؤكد،القرآنيالنصصحةيؤكدالعملهذاومل.التوراةنصوص

.الحموصوجهعلىالتوراةلنقدبالن!بةواهميتهاالكريمللقرانالعلمية

نصمقارنةالخطفمنالمظرنةالدينيةبالدراساتللمشتغلينبالنسبةاما-

امامانفحانجدالتوراةثصفيإنناحيث،الكريمالقراننصمعالتوراة

اياريخية،اوالدينيةالرؤىفيوحدةينهاوليى،ونحتلفةمتباينةنصوص

.(178)الكريمالقرانفيوالهدفالرؤيةووحدةالنصوحدةمقابل

واحد،مؤلفنتاجبأنهامعهاالعاملعدم،التوراةلغةبدراسةالمهتمينعلى-

وأسلوبيةدلاليةاختلافاتتوجدثحاالممادرنظربةضوءفيمعالجتهايجببل

مراحلعنللكشفالدراسةهذهملوتؤدي،التوراةمصادربينونحوية

(917)المصادرتدوينزمنمعرفةخلالمنوذلك،العبريةاللغةتطور
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عنأنظر،الأغيارتجاهالمصدرلهذاالعدائىالموتفالجاتمناليهوىمرقفمنيتفح0-4

بالهودية،الاصلام!لامة:صنخلمةمحمدد/:الهويللمصدرلفصريةالنظرة

28-92ص

الإ!احهذاناالإلرهيحيعنالهرىالمصدرعزلالصعبمنأنهاضو-سناحليرى-14

ويتيهجحيسىاط.البهويةالفاصرمنأكثرعليهتيطراليهويةالفاصرأنويفيف

أنظر:.الهركماللصصدركاملاالاصحاحيخنب

564:C.Steuernagel: .P+.141 James King West: P

:28أن!ىاضترناحلأنغر،حرافرأيوتكينيوحيمساضوبرناحليرافق-42

أنظر:الأخيرللمحررتحردب21،اب9

564:C. Steuernagel: P.+.141 James King West: P

116لمل!:ل!؟6؟؟ولاةالاصحاحهذاتقسيمعنأنظر-43

المخلط،الالرمييالهرحطللمصدرنتهايم!شلذلك(-24ا030)عزلالصعبمن-44

أنفر:،الهوكطللمصدرنجهاعلىالنقمادفيتفق25-43الثقراتأما

564:Steuernagel: P . +.142 James King West: P.للأ؟6+؟،ءاح:

116لململا

هدهعنأنخلر،الترراةلمصادرالاصحاحهذافقراتعزلفيالاخلافاتبعضنرحد45-

:تفا!ترلاا

564:C. Steuernagel: P.+.143 James King West: P3للأ؟6يما+؟:
116ل!لملم

الألرهيةمفمهوم.نظر،احلمفيالالهفلهرروهىالالرميمىالمصدرحماتمنحمةها:تبا46-
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،اليهرىللصصدرقهاحراف(ما،الأضرالمحررإلىئعرد32rr:أناضرلصناحمل-سى-74

C..143+116لململا:'11Y)اوليا؟:دغلرأ . Steuernagel : P

1يتلقيخماالقادببناخلافيرحد8-4 A : rrأما،الالرهيمىللمصدرينهافجراف

وينب،لليهويتباب8وأن،لل!طنوتىتبأ18أنفيرويتكبنيحميص!

أنظر:،للإلوهيىنهافيحرافمعفيمقا18أهاالأضررللمحرأ18ناحل2اضر

+أ16لا:للأ؟6؟،!ا

.143.James King West: :P 565 + Steuernagel: P

أنخلر،يحددهالملكنهالاصحاحهذائاإلرييةعاصروحردريتكينيحيصى-!ى-94

JamesKing:+116564لململلأ:؟6للأاياول؟ West: P

اضسشيردا!رمنكلعندحرافتقيمعنيختلفالإصحاحلهذاأخرتقيمعن(نظر05-

ويت:يمنجوحيسى

143..James King West: :P +564 C . Steuernagel : P

116.للأ،لم:ل!؟6؟!اءأفيحرافعندالاصحاحهذاتقيمأنظر-15

أنخلر،،اليهريللصصدرالاصحاحهذانبحرلالقادتفق52-

143..James King West: :P +564 C . Steuernagel : P+ياولأ؟

.الالم/كاا

أنخلر:،ويتكينججصىشاضتويرناحلتاقيمعنالاصحاحلهذاجرافتصيم-ختلف53

James:+116.لالم:؟6للأا؟؟ول King West: :P +564 C . Steuernagel

143..P

أمما،للإلوهمىالإصحاحوبقيةللينهرهـيتنبا04:أن!يتيهججيسى-وى54-

فينفابرافأمالليهوىيخشهااب04:5عدافيماجرافمعفيتفقاضويرناحل

أنظر::للإلرهيمي

James.+116.لا:للأ؟6؟يا!ا King West: :P +564 C

143..Steuernagel : P

الا!تلا!اتهذهأنخلر،41الإصحاحإرمحاعزلئيالننادبينعديدهاكألافاتترحد55-
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56

57

58

منةكلعد

James.+ا.ل!لماكاا:للأ؟6؟3ءا King West: :P +564 C

143..Steuernagel : P

ماعداالالرهي!ىالمحدرإلى42الاصحاحنسبفيحرافمعاشنرورناحلرأىتفق-

،2738 ernفيما!وافيئلفاضويرناحلأنغير،حراففعلكمالليهركمايخنبها

يخها،إلوهييةعناصروجردمعالهريللصصدرتنبجعلهاأنفيب-12،47يتعلق

أنظر:.الالرهيمىالمصدرإلىنبهاالذيجرافرويهعكسوذلك

C.+.116143."لا:62للأ؟!اءا . Steuernagel : P

الالي:الخرعلى42الاصحاحويقمفيخالفهماويتيهججيسىأما

4A-،اب42 to<-2738-اة2،أا ، 1 YAبختبةأماالهرىللمصدرتب

:ingWest::564أنظر،الالوهيىللمصدرفتنبالاصحاح P!5ء+!لك

،ب23،اب4باخاءاليهوكماالمصدرإلىالإصحاحنبفيواضتريرناجلجرافيتفق-

أنظر:،اليهريللمصدركاملاالاصحاحفينسبويتكينيجس!أما

James.+.116للألم:ر2؟6؟؟ءا King West: :P +564 C

143..Steuernagel : P

إ.أةلالملم:للأ؟6؟،ولا:أنظر،الهوىللمصدرالاصحاحهذانبعلىالقاديتفق-

143.+.James King West: :P +564 .C Steuernagel : P

نأاضؤيردا!لفير45الإصحاحفيالباراتبعضنبحولالنقادبيناختلافيوجد95-

المصدرإلىالباراتبعضينبكصا،الأخيرالمحررإلىتنبأنها112-91العبارات

أنخلر:،أدمثلالالرهيمىللمصدرجراتنهاوقدال!وي

C.+.144"116.لا:للأ؟6؟،ولا . Steuernagel : P

خليفةمحمد:أنخلر،ال!نهنههـتىالمصدرتميزادكطالنارخيةالعبراتاببعضاضمامهناحظ3يىا0-6

31.ص،باليهوديةألا-لامعلاتة:أ-مدحن

أنخنر:الإصحاحهذامصادرلاالنقادبينألاكألافوعن
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144James King West: P +564 C Steuernagel P

صعربةثلىالرأكطهداويركلط47الاصحاحفيإلريميةكاصروحردويتيهجحيصسررى؟6-

يهىهـيةروايةللإصحاحالأصبةالروايةبأذالقرليمكنل!ش،الاصحاحهذافيالمحادرعزل

بيها:الفصليصبوكهرتيةإلرهيميةكاصرإلهااضيت

James.+117.:لاللأ؟6؟ياءأ:أنظر King West: :P +564 C

.144Steuernagel: P

-62.Ibid: Ibid

IT-ويختلفالاصحاحهذامصادرعزلفيحرافرأىمعريتكينيحيسىر؟ييقق

817.:لا-IIV؟ياءا"نخلر،بهرحدإلىاضر-سناحلعنهحا

441.JamesKing West: :P +564 .C Steuernagel: P

ينبهاالى28باساءالإصحاحمذامصادربعزليعلقفيماالقادبيناتفاق64-يرحد

117.للأ:للأ؟6؟،ولا:أنظر،الأخيرللمحرراصرهـناحل

441.JamesKing West: :P +564 C. Steuernagel: P

أنظر:،الإصحاحهذامصادرعزلفيأيضاالنقأديقق65-

.Y"117itv:,؟!ا!ما

441.JamesKing West: :P +564 C. Steuernagel: P

.5 and Elliot Friedman: The Recession of Biblical Source-7' t!أ

,Criticism , in the Future of Biblical studies , The Hebrew Scriptures

ed. by: Richard Elliot Friedman and .H .G .M williamson, Scholars

.29.P8791ا-Atlanta , GeorgiaاPress

67-,Julius .A Bewer : The Literature of the Old Testament

Columbia Uni. Press, .N .Y and London - .2291 ,3391 thrid

67..editionCompletely Revised by: Emil .G Kraeling-,6291 P

68-

96-

302..C Steuernagel : ,137P p

,Bernard .W Anderson : Understanding the Old Testament

226..Prentice- Hall, Inc. Englewood Cliffs m .N .J- m5791 P

Irving M . Zeitlin : Ancient Judaism , Biblical Criticism from Max

,PolityPress.32ا PاWeber to the Pr 3 sent
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1V-،+2.لا"11للأ*66فى5"،دل!66د:اولفى،أ+ا،ك!+ا؟

27-.32.Irving.M Zeitlin: P+6فى6:+أر+ا06لا،<n(ا!!االا!لا

Innلا+6!+ا،،ولول6*،اللألا!ا!ا+ا*+ * 61 T,*ولللأفىد،66++الأ

.12لململا"+/؟للأ+31،+*-؟ول"++20++اك!

.2للأاااللأ6*6فى15ر،للأأ6د:اولفىا،+ا،ك!؟+الا+-37

47-32.Irving.M Zeitlin: P

.21لململر:+ارفىا+.للأ-57

الجمهررية-والاعلامالمافةوزارةمثورات،التاريخفيوالبهردالعرب:سوصةد.أحمد-76

.521-0516صصا81i-الرضيددار،العرامية

لا!5للأ6،+ا!اno++:6,1+)++فى61+اللأ!+ك!+ا+:فى،)؟56*.ك!.-77

.97لملا,د+للأء-ال!يا،!،6ء؟6"در،،ول،1"6،د++لاا+*دا+,ك!!ا6،للأ

.للأ!:للأ!-78

الأدنى،الرقحضاراتلممعا:عصفورالمحاصأبود.محمد+.21لالملم31:للا.+افىر-97

1-والثرللطباعةالنهضةدار(بيروت 9 AV،91-168.صص.l

والتاريخيةالعقائديةللجوانبدراسة،والتاريخالدكبينالهود:طعيهالرحمنعدصابر-08

.rv.ص،7291-النهضةميهة،القامرة،إصائيلبئعند

.594.ص:سوصةأحمدد.-18

.94د-0464صص:سرسةد.أحمد+37.ص:حلعيصةد.صابر-82

العصرية-الم!ضبةمثورات،بيروت،أضارهممنإسرائيلبىتاريخ:دررزهعزهمحمد-83

.41ص.،9138/9691

J.ا-84 Alberto Soggin : Introduction to the Old Testament

114..P9891)3(ا-Westminster / John Knox Press

Henryد-85 McKeating : studying the Old Testame. nt , London

74.،.P.14 + Julius.A Bewer: P9791ا.EpworthPress, 1st Pub

86-116..J.Alberto Soggin: P
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Bernard .W Anderson: .P .226 &.- v

.J Alberto Soggin : .P .116 - AA

Julius .A Bewer: .P .68 - AR

-0961.HenryMcKeating : P

19-.S R . Driver : An Introduction to the Literature of the Old

118..Testament,Meridian Books, .N .Y - ,5691 P

.52لالم":ا+ا+ررلأ.29-6

39-74..Julius.A Bewer: P

49-175..Bernard.W Anderson: P

59-.85.RichardElliot Friedman: P

69-117..J.Alberto Soggin: P

79-84..RichardElliot Friedman: P

89-83..RichardElliot Friedman: P

.96لا:دادللأ.316+175.ص:سةصود.؟حمد-99

001-.118.S..R Driver: P

101-.58.RichardElliot Friedman : P

201-68.RichardElliot Friedman: P

301-2210..5:.R Driver

401-84..RichardElliot Friedman: P

هـ.8+72،"ل!:31دافىللأ.501-6

جورجد.:تر-مة،ايأولالجرء،هـفلسحلينولبنأنسوريةتاريخ:حئفيليب:أنخلر-601

دأر-بيروت،جبورجرائيلد.شتحريرهمرا-.تلمعلىأشرف،رافقال!صيموعبدحداد

.0Aoص،المافة
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-701

.41لململا:فىارفىا+.للأ-851

115..J.Alberto Soggin: P

90(-116..J.Alberto Soggin: P

-011022..C. Steuernagel: P

-11185..RichardElliot Friedman: P

-112226..Bernard.W Anderson: P

.J Alberto Soggin: .P .911 11- r

-11413..J.Alberto Soggin: .P911+ Henry McKeating: P

-115118..Bernard.W Anderson: P

42ص،أحمدحنخيفةد.محصد:أنظر،الالرهيىالمصدرفيايهخلاقيالجانبعن-611

7.2لالم"11ل!ك!66د8")ر!66د:اولفى،ا+ا؟ك!+ا2+،-711

.ا،لالملم:"د،،؟6*.كل-811

911-82..Julius .A Bewer: 18P + P

021-911.S .R Driver : P

12-(97..97Julius .A Bewer: P

3..!!أمء7م:ء.221-8.11

و؟)ةسرائيلمملكةعاصصةش!صيمصارتوسليمانداودمملكةانقامبعدأنهالمعروفمن-231

والدبئ:الاسىو!ثرهالانغامهذاعنأنظر.المالفي(الفرةالأشاطمملكة

.99-49لم،لا:+أوفىأ+.للأ

421-85..RichardElliot Friedman: P

521-221:.C.Steuernagel: P

621-.RichardElliot Friedman:86.P + Bernard .W Anderson: P
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225.

فينهاحدثتالىالافزهنضفيحدثتهحرتنهمبأتوالقرل،وهحراتهمالأمرريينعن-127

ينهم،العرمىالاتلافلانعدامواحدشببأنهمالاكتهادإلىادىمما،الكنهمافيالهحره

.88-071صص:حىفييب:أنظر

281-221..C. Steuernagel: P

921-136..C. Steuernagel: P

013-.193.Bernard.W Anderson: P

الجث.هذافيالآباءلرواياتالابقالخليل:أنظر-f'1ا

13ص.:أحمدحنخيفةد.محمد:أنخلر-132

133-

134-

135-

.293.Bernard .W Anderson: P

59..RichardElliot Friedman: P

135..S..R Driver: P

82.!.:Julius.A Bewer

-+اأ؟+2+ا+ارول*+,+افى*+يال!+،+ول+!+افى+16:6+.ول-631

ء؟6،ر،،ء،1فى6،د+لافى1،/6*+ا+6*؟،للألا!رلأيا6،+ا++"ثا

.138لمل!:يا"لا.لأء..+112لمللألم"فىلمول+للأ-،!!اللأأ،6

731-69..lliot Friedman : .P 84 + PءRichard

138-.85.Irving.M Zeitlin: P

يخيثا-الخلسثليني!الزجوميههـنا!انمشحهأنصيافر*حيثBHSن!حةأنخلر-913

.00011فاللثخلرالذيااأىفى*!ا،66*++ر

411.لالم+16:.ء-041

اللغاتفيعأماسمألوالتمية،البهعانى11آل11للإلهالصنهتينكصاتينمنأيتر"م-141

الب-:الدكتورترجمة،اك-يمةالأميةالحضارأت:موسكاتىتجيو:انخلر،الامية

.ص،0721ص،لهـ!الرالنكردار،خاصأاخسدخ!ما-الدكنور:جعةمرا،بكر!يفنر

273.
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،3الابهذاالإلهعرفواالآباءأنيعي:مذا،ال!ضعايخيزعنا-*3+)!*،التبيريردلم-241

Irving.M.36.:.ئخلر.الآباءيعرفهفلميهرهأما Zeitlin: P

.J Alberto Soggin: .P .911 - 1 4 r

441-95..Irving.M Zeitlin: P

.اكاالملا:+16.يم-451

461-175..Bernard.W Anderson: P

.اكاالالملم:+16.ء-741

أبومحصد+273ص.:عرص!طقىيم:انظر،11ال11الكنعانىالإلهصفاتعن-481

.0461ص:عصفورالمحاص

.117لملا:+16.ء-911

117.لالملم:+16.ء-051

.2لمللأ:اأاك!!66كالا"،ر!66دولأأ،فى+ا،+؟+ا*،-151

01'-62..Irving.M Zeitlin: P

72للأ:"أاك!للأ66ءفى"،رل!66وأ،فىءأ+ا-،+؟+ا*؟351

.113لالم:+16.ء-451

.28:ل!لمأاك!للأ66"فىl'1)',66دأ،فىءا+ا،+؟+اكلا-551

.214لململا:61+.ء-651

751-،pin'5.2ل!/لم:"11*لا66فى15،رل!663ا!مفى،ا+ا!ا

2ص:حسنخيفةخمد:أنخلر-158 i

.C.921.ص،أحمدحسنخيفةد.محصد،أنخلر-951 Steuernagel: P

+أد*+"أء+أ+ار+للأر)+يم+617+"+إ+،*،!6++أ:+ا+6._0610

.34لا"،لملم+للأ,*+،+-+كصلم+3،6،لملا،+ا!ا،*فى+أه!م
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-161911.J.Alberto Soggin: P

.S.012:R.أنخلر-162 Driver P+ص.88:أحمدحنخيفةث.محمد

361-n.او،لململا:؟لا05لأ.

461-76..Julius.A Bewer: P

561-.Julius.A Bewer: .P M

Irving.M..06:نخلرأ-661 Zeitlin: P

761-81..Julius.A Bewer: P

861-.18.Julius.A Bewer: P

1`91-911..J.Alberto SogginP

.ا!8لملا:16+.ول:نظرأ-071

2.دص:أحمدحنخيفةد.محمد:.نظر-171

118.لململا:61+.ء:نظرأ-271

371-.69.0:Richard Elliot Friedman

47!-912.-128.S..R Driver: PP

175-.94.RichardElliot Friedman: P

1 1V_6111*للأ628)ل!ر،663ء1ا،فى+ا،+؟+ا*؟+2!.ر"لا:+16.ء:.نخلر

25،:لالم

71 V-0126ص:موس!طتىسبيو:.نحر،ال!خعالةالديانةفيالثريالقربانعن.

.15-8ص:أحمدحسنخيفةد.محمد:أنثلر-178

",05-2015.94-99االمصادرمنممدركللغةعنأنخلر-917 . DriverPP-

-233-232,302-202,215..C.214Steuernagel: PP:134-131ا
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!!ا!لر!
يةلعبرا:لاوأ

156ول+*لاا+،+ر+اا+ولاJ'1('1+616+يم"!،*،3ر++61+:6برافى.ول-

x3(3,فى)66،للأ+،ك!!ا،+ا - 5n,للألم،.ا+

+661لا6!+ا،لا!وليا6*للأ،لا!+16ياا+,ا؟!لالا!،،يم6،فى6:رلأ.+أ+را+-

.+لم،للأولا،فىد*-+؟"++فىه+ا+*163وللم+لاد)r-6وللأكما+"+116*

-D,اديا++ا+ار*!م+,ولأد+*؟ر7+،++6+!+6+ا:+16.ول-

,117n،يم،،رفى+د،6لا+"لملمولاد*+!اك!6للأ،!لا؟ل!+،16!ا5++

فى.لملم!مل!ول-!،،ل!ا6،

د*+ا+ا+)لا،رلأ++"فى++111ل!6*6فى5"ك!6+اول6*داول:،ء،.&.يم-

.؟؟لململلأ+-،!؟للأا،6,يململافىلملم6فى"،+6+الملم

ا،ر67*؟لا!يالأ61،+لاه++:3"+++6*،لا!61+ا+*+أ+:،،؟6فى5*.ك!.-

.+ول+!-للأيا،!ا)6ء؟1،16ول)،رفى"+6،3للأ3"++*+أ

ك!.+ا،+"*ك!6،3للأ،++رأك!يم++16!اأ+:ءافى،أ+اك!!ا؟+ا،+-

6*اد،+اايا+أ+اد+6*3ء+ا6،!ء++ا"6++د668ءفى:؟6للأأ؟؟ول-

ثا.؟+ل!-؟،!ا!،16/!لافى6فى68،++اوللا*ا+،6*+ء+ا

لعربيةا:نياثا

الجصفوريئ-والإسلامالافةوزارةمثررات،التاريخفيوالهردالعرب:صوصةد.أحمد-

الرضيد-دار،راميةال

مرا!ت:،بكريعقوبالد:الدكتورتر-مة،القديمةالسأميةالحضارات:موصكاتيتجبز-

العربي.الكاتبدار،القصاصمحصدمحسدالدكتور

عدوالاريجةالمقائديةللجوانبدراسة،والتاريخالدينبيناليهود:طعيمهالرحمنعدصابر-

ا.72i-النهضةم!ضبة،القاهره،إصانيلبئ

ال!صيموعبدحدادحورجد.:ترجمة،الأولالجزء،وفلسطينولانسوريهتاريخ:حئفيليب-

المتافةدار-بيروت،جبورجبرائيلد.وخريرهمراجقهعلىأضرف،رافت

للطباعةالنخضةدار(بير:ت،الأدنىالثرشاحفاراتمعالم:عصفورالمحاسنأبرد.محصد-

.8791-والثر

الحالية،التوراةمحمادرفيإسافىميةروية،باليهوديةالإ-لامىلاقة:أحمدحنحليشةد.محما--

.1-889والتوزيعللثرالمافةدار،القاهرة

العصرية-المكتمةمنضرات،بيروت،أشارهممنإسرائيلبئتاريخ:دروزةعزةمحمد-

.ء9691/اض!86
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بيةوراةا:كثا

,Bernard.W Anderson: Understanding the Old Testament-
5791.-.Prentice- Hall, Inc. Englewood Cliffs m .N J

Julius .A Bewer: The Literature of the Old Testament , Columbia-

Uni. Press, .N .Y and London - ,2291 ,3391 thrid edition

6291,-Completely Revised by: Emil .G Kraeling

..S R . Driver: An Introduction to the Literature of the Old Testament-

5691,-.MeridianBooks, .N Y

,Quell+ Meyerا.G Fohrer: Einleitung in das Alte Testament-

.()121977-Heidelberg

Richard Elliot Friedman : The Recession of Biblical Source-

Criticism , in : The Future of Biblical studies , The Hebrew

.Scriptures, ed. by: Richard Elliot Friedman and .H .G M

,8791-Atlanta , Georgiaاwilliamson, Scholars Press

Otto Kaiser: Einleitung in das Alte Testament Gutersloher-

Gerd-8491()5ا. MohnاVerlagshaus

Hans - Joachim Kraus: Geschichte der historische - Kirtische-

-8891Erforschung des Alten Testament, Neukrichener Verlag

(4)

Henry McKeating : Studying the Old Testament, London , Epworth-

Press,1st.1979ا Pub

,.J Alberto Soggin : Introduction to the Old Testament-

)39891-Westminster / John Knox Press

,C.Steuernagel: Lehrbuch der Einleitung in das Alte Testament-
,miteinem Anhang OberApokrzphen and Pseudepigraphen

Tubingen-1291ا

James King West: Introducation to the Old Testament, Macmillan-

)2[8191,inc. .N,.Y Collier Macmillan Pub., Londonا.Pub.Co

Biblical Criticism from MaxاIrving M . Zeitlin . Ancient Judaism-

.Weber to the Present , Polity Press
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